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 مقدمة

 سنوي ال هبإصدار تقرير  يقوم مجلس إدارة شركة الخبير املالية
 
ملتطلبات هيئة السوق املالية الرامية إلى  وفقا

ترسيخ أسس ومعايير الحوكمة لدى األشخاص املرخص لهم. ويتم تقديم هذا التقرير بعد اعتماده من قبل 

 ، وذلكبشركة الخبير املالية "الشركة"مجلس اإلدارة إلى هيئة السوق املالية ورفعه على املوقع اإللكتروني الخاص 

 قدم فيما يلي تقريرهس إدارة شركة الخبير املالية أن يوفي هذا الصدد يسر مجل قبل نهاية الربع األول من العام.

 م.2017السنوي للعام 

 

  الشركة أعمالو  أنشطة عن نبذة .1

، وهي مرخصة من هيئة الخبير املالية هي شركة رائدة متخصصة في إدارة األصول واالستثمارات البديلةشركة 

السوق املالية ملمارسة نشاط التعامل كأصيل، التعهد بالتغطية، اإلدارة، الحفظ، الترتيب واملشورة في األوراق 

 :أنشطة وأعمال الشركة املالية. فيما يلي نبذة عن

 

 ةالعقاري اتاالستثمار 

االستثمارات  فئات ية والتي تستثمر في مختلفتدير الشركة محفظة واسعة من الصناديق العقارية املحلية والعامل

تطوير األراض ي والتطوير السكني واالستثمارات العقارية املدرة للدخل. وتتبنى الشركة في إدارة العقارية بما في ذلك 

تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة بعد إجراء دراسات وبحوث شاملة تلك الصناديق استراتيجيات استثمارية 

وتمثل . قاري وإجراء التقييم الدقيق ملختلف العناصر االستثماريةوالتوصل إلى فهم عميق ألسس االستثمار الع

في قطاع إدارة األصول بالشركة، ويبلغ عدد الصناديق  ةمصادر اإليرادات األساسي أحدإدارة األصول العقارية 

 صناديق استثمارية. تسعةكما في تاريخ هذا التقرير  تهاالعقارية القائمة املدارة بواسط

 

 الخاصةاألسهم 

يتم حيث  .الخاصةامللكية  أسهمالتي تستثمر في  واإلقليميةتدير الشركة محفظة واسعة من الصناديق املحلية 

يتم اختيار الشركات . و خالل صناديق الفرص االستثمارية في الشركات املستهدفة منعلى حصص االستحواذ 

 املستهدفة باعتماد استراتيجيات االستثمار التالية:
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تنمية رؤوس األموال: االستحواذ على حصص أغلبية في شركات تمتاز بقدرة عالية على تحقيق شراكات  .1

النمو عن طريق االستثمار بغرض زيادة رأس املال والتخارج الجزئي، والعمل مع اإلدارة على إضفاء الطابع 

 املؤسس ي على الشركات بهدف ضمان استمرارية نموها على املدى البعيد.

ستحواذ على حصص أغلبية كبيرة أو كامل حصص امللكية في شركات مختارة تكون فيها االستحواذ: اال  .2

 اإلدارة مستقلة عن املالكين.

االستحواذ على حصص قبل الطرح األولي لالكتتاب العام: االستحواذ على حصص أقلية كبيرة في شركات  .3

 ممتازة تسعى إلى طرح أسهمها لالكتتاب العام.

 صناديق أربعة التقرير هذا تاريخ في كما الشركة بواسطة املدارةو  القائمة هم الخاصةاألس صناديق عدد يبلغ

، الصناعةقطاع التعليم و قطاع الصحة و قطاع قطاعات مثل االستثمار في على وتركز تلك الصناديق  .استثمارية

 مع الوثيق بالتنسيق الخاصة األسهم إدارةوتعمل  .إليجابية املتصلة بتلك القطاعاتلعوامل اآخذة في االعتبار ا

 . املضافة ةواملالي ةالتشغيلي القيمة لتحقيق للشركات املستحوذ عليها العليا اإلدارة فرق 

 

 األسواق املالية

 باإلنجازات في إدارة عمليات املرابحة في أسواق النقد من خالل منصتها 
 
 حافال

 
حققت الخبير املالية سجال

ا تفوق أسعار  املتخصصة في إدارة املحافظ االستثمارية بالوكالة. وتتيح منتجات املرابحة للمستثمرين عوائد 

 سايبور(.  –الفائدة السائدة )سعر فائدة اإلقراض بين املصارف السعودية 

 

 االستثمارات البنكية

للتركيز بدرجة أكبر على  2017أعادت الخبير املالية تفعيل إدارة االستثمارات البنكية خالل الربع الثاني من العام 

املالية. االستشارات  االستثمارات البنكية الخارجية. وتقدم إدارة االستثمارات البنكية تشكيلة متكاملة من خدمات

بالتغطية والتعهد  وس األموالرؤ ترتيب خدمات  على .ات االستثمارات البنكية بشركة الخبير املاليةوتتوزع خدم

فريق االستثمارات البنكية خبراء مصرفيين حاصلين على دراية واسعة في  يضمو . املالية االستشارات وتقديم

األسواق املالية املحلية واإلقليمية والعاملية، في مجاالت الطروحات األولية لالكتتاب العام، وخدمات االندماج 

 .واالستحواذ، وخدمات االستشارات االستراتيجية واملالية
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 (DPMsخدمة إدارة املحافظ الخاصة )

، للعمالء أصحاب املالءة املالية العالية واملؤسسات االستثمارية الخاصةخدمات إدارة املحافظ  الشركةتقدم 

 أسواق اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الخاصةق إدارة املحافظ يفر يغطي حيث 

ويجري العمل على تصميم  .وأدوات الدخل الثابت وأسواق النقد في جميع فئات األسهم واألسواق العاملية وذلك

ويتم تزويد العميل  .وأهدافه االستثماريةبما يتناسب مع تفضيالت العميل بشكل مستقل ل يمحفظة كل عم

خالل الفترة إضافة إلى  والصفقات التي تم إبرامها لحساب املحفظة ةأداء املحفظة االستثماريبتقارير دورية عن 

 .األسواقالتطورات في  آخر

 

 الخدمات اإلدارية وأمانة الحفظ والعمليات

ة املحليصناديق االستثمار مختلفة من نواع أل الخدمات اإلدارية وأمانة الحفظ والعمليات تقدم الخبير املالية 

الخاصة، واالستثمار العقاري، واالستثمارات املدرة للدخل، واألسهم،  امللكية أسهمعاملية بما في ذلك صناديق وال

 وأسواق النقد.

 

 املشورة واألبحاث

تقوم شركة الخبير املالية بإصدار تقارير ودراسات شاملة ذات صلة باالقتصاد الكلي والجزئي للصناعات 

صاد العاملي والخليجي ومدى شأن االقتواألسواق املختلفة. وتتناول تلك التقارير آخر املستجدات والقرارات ب

تناول تخل الثابت والسلع والعمالت. كما بشكل عام على الفئات االستثمارية املختلفة كاألسهم وأدوات الدها تأثير 

ضافة باإل  ،الظروف واملناخ االقتصادي السائدتلك التقارير رؤية الشركة املستقبلية وتوصياتها لألسواق في ظل 

 املدرة للدخل أو االستثمارات البديلة وغيرها. بما في ذلك االستثمارات أدوات االستثمارتحليلية عن  اتإلى دراس

 

 الخاص إدارة رأس املال 

وتحفيز نموها. وتعمل الخبير على  وتغطيتها يتم استخدام رأسمال الشركة الخاص كوسيلة لالكتتاب في الصفقات

في الصناديق  رئيس ياستثمار رأسمالها واالستفادة من فرص االستثمار املناسبة في األوراق املالية وبشكل 
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. وتقوم الشركة بدراسة الفرص االستثمارية واالستحواذ على أفضلها، ومن ثم إدارة االستثمار ومراقبة االستثمارية

  كفاءة الستغالل رأس املال وتعظيم العوائد والقيمة الرأسمالية.األداء لضمان أعلى 

 

 م7201للعام  أبرز الخطط والقرارات املهمة .2

  سلطة دبي والحصول على ترخيص  )دبي إمارة (في اإلمارات العربية املتحدة شركة مالية تابعةتأسيس

 ؛للخدمات املالية

 املتداولة واألصول العقارية املدرة للدخل،  ةالتركيز بشكل رئيس ي على صناديق االستثمار العقاري

 ؛ي ية ألصول وصناديق التطوير العقار والتصفية التدريج

  توسعة تشكيلة منتجاتنا في قطاع األسهم الخاصة، وتوجيه استثمارات الخبير بشكل رئيس ي نحو

 ملشروبات؛االستحواذ على أصول امللكية الخاصة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم واألطعمة وا

 طرح أول صندوق أوقاف ل لألوقافوالهيئة العامة  تطوير منتجات األوقاف والعمل مع هيئة السوق املالية

 بير املالية في السوق السعودية؛ للخ

 .تطوير منتجات أسواق الدين، مع التركيز بشكل رئيس ي على إدارة املرابحات وطرح الصكوك 

 

  النتائج التشغيلية .3

 )بآالف الرياالت(: 2016والعام املالي  2017يوضح الجدول التالي الفروقات في النتائج التشغيلية بين العام املالي 

 نسبة التغيير (-التغييرات + أو ) 2016العام املالي  2017العام املالي  البند

 %10- (19,855)   207,334  187,479 التشغيل إيرادات مجموع

 %16 (18,187)  (110,392)  (92,205) التشغيل مصروفات مجموع

 %2- (1,668)   96,942  95,274 التشغيل إيرادات صافي

 %33-  8,467  (25,674)  (34,141) مرابحة مصروفات

 %54- (13)   24  11   اخرى  ايرادات

 %100 (160)  (160)  - مستمرة غير عمليات إيرادات/خسارة

 %14- (9,988)   71,132  61,144 للسنة الدخل صافي
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 الشركات التابعة .4

 التابعة لشركة الخبير املالية: الشركةيوضح الجدول التالي تفاصيل  .أ

اسم الشركة 

 التابعة

ريال رأس املال )

 (سعودي
 للشركة النشاط الرئيس ي نسبة امللكية

الدولة محل 

 التأسيس

املقر الرئيس ي 

 للعمليات

شركة الخبير 

 دبي)مركز  املالية

( يالعاملاملالي 

 املحدودة

3,750,000 

 

 

100% 

 

 

الية فيما يتعلق بتقديم تقديم الخدمات امل

املشورة بشأن املنتجات املالية وترتيب 

الصفقات في االستثمارات وإدارة األصول 

وترتيب الحفظ وترتيب االئتمان وتقديم 

 املشورة االئتمانية

االمارات 

العربية 

 املتحدة

 

 

االمارات  - دبي

 العربية املتحدة

 

 

 

 

ذات األغراض الخاصة واملؤسسة لحفظ أصول الصناديق  الشركاتيوضح الجدول التالي تفاصيل  .ب

 االستثمارية التابعة لشركة الخبير املالية:

 اسم الشركة 
 رأس املال

 (ريال سعودي) 
 نسبة امللكية

الدولة محل  النشاط الرئيس ي للشركة

 التأسيس

الرئيس ي املقر 

 للعمليات

الجديدة شركة 

الخليجية 

 لالستثمار العقاري 

300,000 

 

99% 

 

 

حفظ األصول العقارية اململوكة 

للصناديق العقارية املدراة من قبل شركة 

 الخبير املالية

العربية ملكة امل

 السعودية

 

 

 جدة

 

 

شركة مداد 

 املحدودةاالستثمار 

300,000 98% 

 

تسجيل األصول اململوكة لكل من صناديق 

األسهم الخاصة أو صناديق االستثمار أو 

املحافظ املدارة واملؤسسة من قبل شركة 

 الخبير املالية  

اململكة العربية 

 السعودية

 جدة

 االستثمار شركة

عبر الشرق 

 القابضة

300,000 98% 

 

تملك األسهم والحصص في جميع أنواع 

والعامة في اململكة الشركات الخاصة 

 العربية السعودية نيابة عن الغير

اململكة العربية 

 السعودية

 جدة
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 تكوين مجلس اإلدارة  .5

 أعضائه وتصنيف املجلس تكوين التالي جدول ويوضح ال أعضاء( 9) من شركة الخبير املالية إدارة مجلس يتكون 

 :التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس اداراتهاباإلضافة إلى أسماء الشركات  م2017 العام نهايةفي  كما

 اسم العضو

 تصنيف العضو

 عضويته في مجالس اإلدارة لشركات أخرى )مدرجة أو غير مدرجة(
 تنفيذي

غير 

 تنفيذي
 مستقل

 الدريس سعدمحمد مساعد 

 ) اإلدارة مجلس رئيس (

 

     مدرجة أو غير مدرجة.ال توجد لديه أي عضوية في مجالس إدارة شركات أخرى 

 عمار أحمد شطا

 )املنتدب العضو(

 

    

 عضو مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني -

 عضو مجلس إدارة شركة مروج جدة املحدودة -

 عضو مجلس إدارة شركة الخبير املالية )مركز دبي املالي العاملي( املحدودة -

     سعيد محمد بن زقر

 التجارية الصناعية بمحافظة جدةالغرفة دارة إعضو مجلس  -

 فون العربية للتجميلأيشركة مجلس إدارة  رئيس -

 رو.كو  بن زقر شركةدارة إعضو مجلس  -

 .شركة بن زقر يونيليفر املحدودةدارة إمجلس  عضو -

 للنقل البحري. دارة شركة بن زقر بارويلإمجلس رئيس  -

 املحدودة. بن زقر سعيد محمد عبيدو عبدهللا  دارة شركةإعضو مجلس  -

 شركة مصنع بن زقر للمواد العازلة.عضو مجلس إدارة  -

 .شركة بن زقرعضو مجلس إدارة  -

 عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( -

 عضو مجلس إدارة ومؤسس شركة ديار الخيال للتطوير العقاري. -

 عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للتسويق. -

 إدارة شركة بن زقر لالستثمار الصناعي والتجاري املحدودة. عضو مجلس -

     محمد نواف بابقي

 الشركة العربية لصناعة الورق.عضو مجلس إدارة  -

 .شركة التسهيالت للتسويقعضو مجلس إدارة  -

 شركة سهل للنقل.عضو مجلس إدارة  -

 شركة التسهيالت القابضة.عضو مجلس إدارة  -

 شركة سوق سهل. عضو مجلس إدارة  -

 شركة سقيفة الصفا.عضو مجلس إدارة  -
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 .دارة شركة سارا العقاريةإعضو مجلس  -

 .دارة شركة الرائدة لتطوير التعليمإعضو مجلس  -

 مجموعة باحمدان دارةإعضو مجلس  -

 شركة التسهيالت لالستثمار العقاري  دارةإعضو مجلس  -

     مهند حيدر بن الدن

 م.د.م.س.شركة زليج مجلس إدارة  رئيس -

 شركة مكاني بين الخطوط.عضو مجلس إدارة  -

 .شركة سكاي ستيل سيستمز عضو مجلس إدارة -

     توماس هيواردعبدالقادر 

 .لميةشركة شيب للخدمات العدارة إمجلس  عضو -

 ة شيب لالستشارات االقتصادية.دارة شركإعضو مجلس  -

 شيب املالية.دارة شركة إعضو مجلس  -

 .الخبير املالية )مركز دبي املالي العاملي( املحدودةرئيس مجلس إدارة شركة  -

     عصام زيد الطواري 
 املؤسس والعضو الشريك في شركة نيوبري لالستشارات االقتصادية ذ.م.م. -

 .مجلس إدارة شركة الخبير املالية )مركز دبي املالي العاملي( املحدودة عضو -

     وان عبدالرحيم كامل
 ي إن بي اتش ديإنترناشنال كونسلتنج إس د فيرست شركةدارة إ مجلس عضو -

 املحدودة

     محمد عبدالرحمن مؤمنه 

  ال السعوديةيمجموعة إنيش عضو مجلس إدارة -

 عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية -

 .ش م ل لألعمال بنكفرنسعضو مجلس إدارة  -

 عضو مجلس إدارة مؤسسة الوداد الخيرية. -

 إيدوارد دبليو كيلي وشركاؤه ش.ذ.م.م. شركة عضو مجلس إدارة  -
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  اجتماعات مجلس اإلدارة .6

 واجتماعان  تاجتماعا م خمسة2017 العام خالل املنعقدة اإلدارة مجلس اجتماعات عدد بلغ
 
مجدولة مسبقا

 :اجتماع كلل الحضور  سجل ويوضح الجدول التالي ،استثنائيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم العضو

 سجل الحضور 

االجتماع األول 

 م20/02/2017

االجتماع الثاني 

 م24/04/2017

االجتماع 

الثالث 

 م13/08/2017

االستثنائي  االجتماع

األول 

 م18/10/2017&17

 الجتماع الرابعا

 م18/10/2017

 االجتماع

االستثنائي 

 الثاني

 م15/11/2017

االجتماع 

الخامس 

25/12/2017 

 اإلجمالي

 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر الدريس سعد مساعد محمد

 6 حضر حضر حضر حضر لم يحضر حضر حضر عمار أحمد شطا

  لم يحضر حضر سعيد محمد بن زقر
 
 5 حضر لم يحضر حضر حضر حضر الكترونيا

  حضر محمد نواف بابقي
 
الكترونيا  7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر 

  حضر مهند حيدر بن الدن
 
 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر الكترونيا

 6 حضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر حضر توماس هيواردعبدالقادر 

 6 حضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر حضر عصام زيد الطواري 

 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر محمد عبدالرحمن مؤمنه

 6 حضر لم يحضر حضر حضر حضر حضر حضر وان عبدالرحيم كامل



9 - 17 
 

 جدول اإلفصاح عن املكافآت والتعويضات  .7

يوضح الجدول التالي تفاصيل املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين 

 :واملدير املالي من بينهم العضو املنتدب والرئيس التنفيذي والتعويضات املكافآت أعلىممن تلقوا 

 التنفيذينأعضاء املجلس  البيان
أعضاء املجلس غير 

 التنفيذين/املستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت 

الرئيس العضو املنتدب و  من بينهموالتعويضات 

 واملدير املاليالتنفيذي 

 ريال سعودي 6,056,448 - - الرواتب والتعويضات

 سعوديريال  1,863,552 ريال سعودي1,125,000  - البدالت

 ريال سعودي 7,358,936 - - املكافآت الدورية والسنوية

 ريال سعودي 2,004,024 - - الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي 
- - - 

 

 :ما يلي أعاله الجدول  في الواردة البيانات تشمل

 .الثابتة والحوافز األساس ي الراتب تشملالرواتب والتعويضات:  -

 .التنقالت وبدل السكن بدل تشملالبدالت:  -

 .املدفوعة النقدية السنوية الحوافز تشملاملكافآت الدورية والسنوية:  -

 .للشركة كافآتامل سياسة حسب مؤجلة مكافآت وتشمل الخطط التحفيزية: -

 .للموظف تدفعالتي  نقدية غير مزايا تشمل أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي: -
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 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص ذوي العالقة .8

الجدول التالي أي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأي شخص ذو عالقة بهم في أسهم شركة الخبير  يوضح

 :2017تغيير في تلك املصلحة خالل العام املالي  وكذلك أياملالية 

 اسم عضو مجلس اإلدارة 

ذو الشخص 

 العالقة

عدد األسهم 

بداية العام 

 م2017

نسبة امللكية 

بداية العام 

 م2017

عدد األسهم 

نهاية العام 

 م2017

نسبة امللكية 

نهاية العام 

 م2017

القيمة االسمية 

 للسهم بالريال

 10 %1.97   1,600,000 %1.97   1,600,000 - الدريس سعد محمد مساعد

 شطا  أحمد عمار

 الخبير شركة

 إلدارة الوطني

 التجارية املشاريع

7,929,143* 9.75% 7,933,143** 9.75% 10 

 10 %0.00 **0.00 %0 1000 - بابقي نواف محمد

 10 %0.00 **0.00 %0 1000 - زقر بن عبيد محمد سعيد

 10 %0.00 **0.00 %0 1000 - توماس هيوارد القادر عبد

 10 %0.00 **0.00 %0 1000 - كامل الرحيم عبد وان

 10 %0.00 **0.00 %0 1000 - الطواري  زيد عصام

 10 %0.00 **0.00 %0 1000 - مهند حيدر بن الدن

 10 %0.00 **0.00 %0 1000 - محمد عبدالرحمن مؤمنه

( %48.6) التي يمتلك األستاذ عمار أحمد شطاو ( سهم مملوكة لصالح شركة الخبير الوطني إلدارة املشاريع التجارية 7,928,143)تتضمن  *

( سهم مملوكة بشكل مباشر لصالح األستاذ عمار أحمد شطا كأسهم ضمان العضوية في مجلس إدارة شركة الخبير 1000من حصصها، و )

 املالية.

 ألنها لم تعد  ،مالكها الرئيسيينسهم لكل عضو( إلى  1000ضمان العضوية املمنوحة لهم ) تنازل أعضاء مجلس اإلدارة عن أسهم** 
 
نظرا

 مت
 
 طلبا

 
 م2017بداية العام . وهو ما يبرر الفرق بين عدد األسهم هـ.28/01/1437نظام الشركات الصادر بتاريخ أحكام بموجب تنظيميا

 م.2017وعدد األسهم نهاية العام 

 
 

 لجان مجلس اإلدارة .9

 الترشيحات لجنة، و املراجعة لجنةوهي  املجلس قبل من عضويتها تشكيل تم رئيسية لجان ثالث اإلدارة ملجلس

 لقيامل اإلدارة مجلس مساعدة في بدور هام اللجان وتقوم .التابعة ملجلس اإلدارة االستثمار لجنةو  واملكافآت،

فيما يلي وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها  .به املناطة النظامية بواجباته

 العام: وتشكيل عضويتها وعدد اجتماعاتها املنعقدة خالل
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ا
 املراجعة لجنة: أوال

  املراجعة لجنة تضم
 
 :من كال

 حسين صالح /السيد    
 
 رئيسا

 توماس هيوارد عبدالقادر /السيد   
 
 عضوا

 الطواري  زيد عصام/السيد   
 
 عضوا

 القوائم سالمة لضمان اإلشرافية بمسؤولياته الوفاء على اإلدارة مجلس مساعدة في املتمثلة مهامها اللجنة تؤدي

 الخبير بشركة الداخلي التدقيق قسم وأداء املستقل، الخارجي الحسابات مراجع واستقاللية ومؤهالت املالية،

ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل  .اجتماعات( خمسة) م2017 العام خالل اللجنة عقدت وقد. املالية

 اجتماع:

 م2017سجل حضور اجتماعات لجنة املراجعة لعام  عضو اللجنةاسم 

 
االجتماع األول 

 م19/02/2017

 االجتماع الثاني

 م23/04/2017 

 الثالث االجتماع

 م19/07/2017

 الرابع االجتماع

 م17/10/2017

 االجتماع الخامس

 م24/12/2017
 اإلجمالي

 5 حضر حضر حضر حضر حضر صالح حسين

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عبدالقادر توماس

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عصام الطواري 

 

 
ا
 واملكافآت الترشيحات لجنة: ثانيا

  الترشيحات لجنة تضم
 
 :من واملكافآت كال

 محمد عبدالرحمن مؤمنه  /السيد   
 
 رئيسا

 توماس هيوارد عبدالقادر /السيد   
 
 عضوا

 كامل عبدالرحيم وان /السيد   
 
 عضوا

 استقاللية لضمان اإلشرافية بمسؤولياته الوفاء على اإلدارة مجلس مساعدة في املتمثلة مهامها اللجنة تؤدي

 )ستة( اللجنة عقدت وقد. املالية الخبير بشركة املعتمدة املكافآت استراتيجية وسالمة اإلدارة مجلس أعضاء

 ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع: .م2017 العام خاللاجتماعات 
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 عضو اللجنةاسم 

 م2017لعام  واملكافآت الترشيحات لجنة اجتماعات سجل حضور 

 28رقم االجتماع 

 م19/02/2017

 29رقم االجتماع 

 م18/05/2017

 30رقم االجتماع 

 م13/08/2017

 31رقم االجتماع 

 م16/10/2017

 32رقم االجتماع 

 م13/11/2017

 33رقم االجتماع 

 م14/12/2017
 اإلجمالي

  حضر حضر حضر حضر مؤمنهعبدالرحمن محمد 
 
  حضر الكترونيا

 
 6 حضر الكترونيا

  حضر حضر حضر حضر كاملعبدالرحيم وان 
 
  حضر الكترونيا

 
 6 حضر الكترونيا

  حضر حضر حضر حضر عبدالقادر هيوارد توماس
 
  حضر الكترونيا

 
 6 حضر الكترونيا

 

 
ا
  التابعة ملجلس اإلدارة االستثمار  لجنة: ثالثا

 التابعة ملجلس اإلدارة  االستثمار لجنة تضم
 
 :من كال

 زقر بن محمد سعيد /السيد   
 
 رئيسا

 شطا أحمد عمار/السيد    
 
 عضوا

  السيد/ مساعد محمد الدريس   
 
 عضوا

 بابقي نواف محمد/السيد    
 
 عضوا

 أحمد سعود غوث /السيد    
 
 عضوا

 

 واعتماد بمراجعة يتعلق فيما بمسؤولياته الوفاء على اإلدارة مجلس مساعدة في املتمثلة مهامها اللجنة تؤدي

  اللجنة تشرف كما. استثماراتها أداء ومراقبة وعملياتها، واستراتيجياتها، االستثمارية، الشركة سياسات
 
 على أيضا

ويوضح الجدول  م.2017 العام خالل اجتماعات( خمسة) اللجنة عقدت وقد. واملالية الرأسمالية الشركة موارد

 التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

 عضو اللجنةاسم 

 م2017اجتماعات لجنة االستثمار التابعة ملجلس اإلدارة لعام  سجل حضور 

االجتماع األول 

 م19/02/2017

االجتماع الثاني 

 م27/03/2017

 االجتماع الثالث

 م25/05/2017

 االجتماع الرابع

 م28/09/2017

 االجتماع الخامس

 م17/12/2017
 اإلجمالي

 4 حضر حضر لم يحضر حضر حضر سعيد محمد بن زقر
 5 حضر حضر حضر حضر حضر مساعد محمد الدريس

 4 لم يحضر حضر حضر حضر حضر عمار أحمد شطا
  محمد نواف بابقي

 
   حضر حضر الكترونيا

 
 4 لم يحضر حضر حضر الكترونيا

 5  حضر  حضر  حضر  حضر حضر أحمد سعود غوث
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 األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة .10

 فيها ويكون ألحد أعضاء يقر مجلس اإلدارة بأنه ال 
 
توجد هناك أي أعمال أو عقود تكون شركة الخبير املالية طرفا

 مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم مصلحة فيها.

 

 م7201للعام املالي القروض وكشف املديونية  .11

 31كما في  قروض )تمويالت وفق األحكام الشرعية( على الشركةيوضح الجدول التالي املعلومات املتعلقة بأي 

 : م2017ديسمبر 

 البنك السعودي الفرنس ي مصرف اإلنماء اسم الجهة املانحة للتمويل

 سنتين ونص سنوات 5 مدة التمويل

 150,000,000 100,000,000 بالريال السعودي مبلغ التمويل األصلي

 الجزء املطفأ من األتعاب 
ا
 2,475,000- (2,842,000) املدفوعة مقدما

 147,525,000 83,158,000 املبلغ املتبقي بالريال السعودي

 0 14,000,000 املبلغ املسدد بالريال السعودي*
 .على تفاصيل جدولة سداد التمويل لالطالع من القوائم املالية املدققة املرفقة 11اإليضاح رقم  الرجوع إلى* يرجى 

بالقوائم املالية املدققة  2017كما في نهاية العام املالي  شركة الخبير املاليةالقائمة على  ديونيةتفاصيل املتم تقديم 

. للحصول على التفاصيل يرجى االطالع على بند املطلوبات املتداولة والغير متداولة بقائمة املركز (1)مرفق  املرفقة

 املالي املوحدة واإليضاحات ذات الصلة.

 

 الصفقات بين شركة الخبير املالية واألشخاص ذوي العالقة .12

 .م2017عالقة خالل العام أشخاص ذوي مع  ربحية لم تقم شركة الخبير املالية بعقد أي صفقة

 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة .13

 لخطتها املعتمدة من قبل لجنة 2017العام بمراجعة عمليات الشركة خالل قامت وحدة املراجعة الداخلية 
 
م وفقا

املراجعة للتحقق من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وحماية أصول الشركة وتقييم أداء إدارة مخاطر 

الشركة. ونتيجة إلجراءات التدقيق واملراجعة املنفذة، لم تظهر أي أوجه ضعف جوهرية في أنظمة الرقابة 

 ة. الداخلية بالشرك
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أنجزت الوحدة جميع عمليات التدقيق املقرر اجراءها بحسب الخطة املعتمدة. كما قامت بمتابعة إغالق هذا وقد 

 املالحظات املرصودة خالل العام.

 

 املخاطر املحتملة وسياسة إدارة املخاطر .14

 تحديد عملية خالل من املخاطر هذه إدارة وتتم والتعقيد، العمق مختلفة مخاطر على الخبير أنشطة تنطوي 

 مخاطر السيولةو  االئتمان، ملخاطر أساس ي بشكل املالية الخبير وتتعرض. عدة وضوابط مستمرة ومراقبة وقياس

  .التشغيلية واملخاطر ،السوق  ومخاطر

  االئتمان مخاطر 

وال تقوم خسارة. لبالتزاماته التعاقدية بما يؤدي إلى تعرض الشركة  نظيرمخاطر االئتمان هي مخاطر إخالل طرف 

 بتقديم 
 
ا ال تقوم الخبير املالية حاليا الشركة بإقراض أي أموال على شكل قروض أو سلفيات لعمالئها، وتحديد 

قروض هوامش التغطية بضمان األوراق املالية. لذلك فإن مخاطر االئتمان الوحيدة التي يمكن أن تتعرض لها 

 باإلضافة إلى استثماراتها في الصناديق الخاصة. وشركاتمن بنوك  النظيرةالية هي مخاطر األطراف الخبير امل

تقوم على وضع حدود  تعتمد الخبير املالية استراتيجية ائتمان ملراقبة مخاطر األطراف املتعاقدة والسيطرة عليها،

 . مدةوالسياسات الداخلية املعت ائتمانها بما يتوافق مع قواعد الكفاية املالية الصادرة عن هيئة السوق املالية

 إلى تأثر الحركة  تزدادومن املتوقع أن 
 
مما ينعكس  في املنطقة االقتصاديةهذه املخاطر بشكل عام في األسواق نظرا

قد تكون هذه الضيقة في قلب االقتصاد املحلي  .التزاماتها استيفاءعلى  الشركات وقدرتها أداء بشكل سلبي على

مخفية عن األنظار ولكن لها تأثيرات مضاعفة، بما في ذلك تدهور جودة االئتمان بين الشركات، خاصة املؤسسات 

عقارية وملكية  (املحفظة االستثمارية للخبير تتركز على استثمارات في صناديق خاصةوبما أن  .الصغيرة واملتوسطة

   .بظل ما تشهده األسواق املخاطر يعتبر مرتفعنوع من العلى هذا  اتالتعرض مستوى  فإن) خاصة

  السوق  مخاطر 

وأسعار األسهم على دخل الخبير املالية  الربح،نسب  /السوق، وأسعار الفائدةهي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار 

على مخاطر  أو على قيمة استثماراتها في األدوات املالية. وتستثمر الخبير املالية في فئات أصول متعددة تنطوي 

سوق بفعل حساسيتها للتأثر بتقلبات األسعار. وتقوم الخبير املالية بتوظيف أرصدتها النقدية واالستثمار في 
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الخبير عمل وحيث إن نموذج  سواق املالية واالستثمارات العقارية وأسهم الشركات الخاصة.أسواق النقد واأل 

مخاطر السوق التي تنطوي عليها تلك  الشركة، تراقب في الصناديق التي تديرهابشكل رئيس ي  هو االستثمار املالية

إلدارة تبين بالتفصيل الحدود االستثمارات وتقوم بإدارتها باتباع سياسة استثمار صارمة معتمدة من مجلس ا

 واملعطيات واإلجراءات وضوابط الحوكمة املناسبة.

أثرت املخاطر الجيوسياسية املتزايدة على الطريقة التي يتفاعل بها املستثمرون في العام فقد املستوى أما على 

 مع النفط األكثرالنقد أسواق األسهم وأسواق مما يجعل  النفط،الشرق األوسط مع أسعار 
 
  .بشكل سلبي ارتباطا

 علىفإن  ،الربحنسب  /الفائدةأسعار وفيما يخص 
 
كلفة التمويل  ارتفاعها املستمر سيكون له أثر سلبي خصوصا

  .على مستوى الشركة وعلى مستوى الصناديق املدارة

 السيولة مخاطر 

أو التغيرات في مصادر التمويل أو  لهعدم القدرة على إدارة النقص غير املخطط  بسبب مخاطر السيولةتنشأ 

 تبدأ عدم معالجة التغيرات في ظروف السوق التي تؤثر على القدرة على تسييل األصول بسرعة وبأقل الخسائر.

الحد األدنى من املستويات  سياسة كتوبة، وإنشاءامل سياسات واإلجراءاتالوضع بخاطر السيولة ملاإلدارة الفعالة 

 بشكلالسيولة تقارير رفع و قياس و  عن طريق رصد تتمعملية إدارة مخاطر السيولة  إن املقبولة من السيولة.

 .مستمر

 بأن 
 
سيكون له أثر الدخول في استثمارات جديدة بسبب األوضاع اإلقليمية من تردد املستثمرين  استمرارعلما

 تزايدقد يعيق  مما الشركةبحسب نموذج أعمال  جديدةاستثمارية  فرصوصناعة  تدوير رأس املالعلى سلبي 

 على سيولة  األصول تحت اإلدارة
 
 .عام بشكلووضعها املالي الشركة والتأثير سلبا

  التشغيلية املخاطر 

املخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق إجراءات الرقابة الداخلية أو الكوادر 

خارجية. وتشمل املخاطر التشغيلية املخاطر القانونية كالتعرض لغرامات أو البشرية أو النظم أو بسبب أحداث 

عقوبات، والتعويضات الجزائية الناتجة عن اإلجراءات الرقابية واإلشرافية املتخذة بحق الشركة أو عن 

 . تستخدم الخبير مجموعة من األدوات لتحديد، وقياس وتصحيحالخاصة التي تتوصل إليها الشركة التسويات
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أي خسائر ناتجة عن  لتغطيةتأمين مهنية  بوليصةلدى الخبير يوجد ، إضافة إلى ذلكالحوادث التشغيلية. 

 هفوات غير مقصودة أو تعطل لألنظمة.

 

 العقوبات والجزاءات والقيود االحتياطية .15

( من جدول 32)رقم ريال ملخالفة البند  10,000بمبلغ  2017خالل عام  شركة الخبير املاليةعلى  مخالفةم فرض ت 

 ه.28/12/1436 وتاريخ (4786) رقم وزاري  بناء  على قرار الصادر لنظام العمل والعقوبات املخالفات

 

 م7201النتائج املالية ألعمال الشركة للعام  .16

( والتي تتضمن النتائج املالية ألعمال شركة الخبير املالية 1)مرفق م2017تم إرفاق القوائم املالية املدققة للعام 

باإلضافة إلى اإليضاحات املتعلقة بها. ولم يتضمن التقرير أي تحفظات من قبل املحاسب القانوني  م2017للعام 

 .م2017بشأن القوائم املالية السنوية لعام 

 

 أخرى  جوهرية معلومات .17

ه والقاض ي بتشكيل لجنة عليا ملكافحة الفساد العام واملوكل 15/2/1439وتاريخ  38أ/ باإلشارة إلى األمر امللكي رقم

إليها مهمة حصر املخالفات والجرائم واألشخاص والكيانات ذات العالقة في قضايا الفساد العام، فإنه من 

بحيث يتم تحويل أسهم  ،ةإجراء تغييرات على قائمة مالك شركة الخبير املاليأن يترتب على قرارات اللجنة املحتمل 

تصبح تلك الجهات الحكومية أكبر مالكي األسهم لدى قد مالك حاليين إلى ملكية جهات حكومية. وفي تلك الحالة، 

  على أعمال الشركة.من املؤكد أنه لن ينتج عنه أي آثار سلبية والذي شركة الخبير املالية، 

 

 إفصاح الركيزة الثالثةتقرير  .18

واملوافقة عليه من قبل  2017، تم إعداد تقرير إفصاح الركيزة الثالثة لعام هيئة السوق املاليةوفقا ملتطلبات 

من خالل  ى التقريرتم تحميل نسخة من التقرير على املوقع اإللكتروني للشركة، ويمكن االطالع عل. دارةاإل مجلس 

 http://www.alkhabeer.com/ar/pillar_iiiالرابط التالي: 

http://www.alkhabeer.com/ar/pillar_iii




 

 

 الخبير الماليةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 الموحدةالقوائم المالية 

 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 



 

 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( شركة الخبير المالية

 القوائم المالية الموحدة

 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الصفحة المحتويات

 

 3ـ  2 الحسابات تقرير مراجع

 4 قائمة المركز المالي الموحدة

 5 قائمة الدخل الموحدة

 6 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 7 الموحدةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 29ــ  8 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 

 

 







 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءاً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 4ــ 

 الموحدة قائمة المركز المالي
 م2017ديسمبر  31كما في 

 
  

 
 إيضاح

 م2017  
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

 م2016  
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 
    الموجودات 

    
    متداولةالموجودات ال

 155,189 33.909 3 نقد وما في حكمه 
 ــ     177.539 7و4 وديعة مرابحة

 ً  28.106 109.129 5 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 1,267,634 1.330.406 6 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 116,960 45.486 7 مستحق من جهات ذات عالقة
 229 ــ      20 موجودات محتفظ بها للتوزيع

 1.568.118 1.696.469  متداولةالموجودات المجموع 
    
    متداولةالموجودات غير ال

 ــ     2.196 12 مستحقة من المساهمينزكاة وضريبة دخل 
 43,495 46.833 8 ممتلكات ومعدات

 43,495 49.029  متداولةالموجودات غير المجموع 

 1,611,613 1.745.498  مجموع الموجودات

    
    المطلوبات وحقوق المساهمين

    
    متداولةالمطلوبات ال

 84,000  ــ      7 ذات عالقة اتمستحق لجه
 14.000 51.500 11 جزء قصير األجل من تمويل متوافق مع الشريعة

 95,768 130.705 9 ومطلوبات أخرىالدفع مصروفات مستحقة 
 327,440 292.737 10 عقود مرابحة قصيرة األجل

 20.330 638  توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 ــ      2.196 12 مخصص زكاة وضريبة دخل
 541,538 477.776  مجموع المطلوبات المتداولة 

    
    متداولةالمطلوبات غير ال

 11,275 10.633  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 95,000 135.500 10 األجل ةطويل ةمرابح عقود

 83.158 179.803 11 األجل من تمويل متوافق مع الشريعةجزء طويل 

 189,433 325.936  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 730,971 803.712  مجموع المطلوبات

    
    حقوق المساهمين

 813,203 813.203 13 رأس المال
 23,933 30.047 15 احتياطي نظامي

 43,506 98.536  أرباح مبقاه

 880.642 941.786  حقوق المساهمينمجموع 

 1.611.613 1.745.498  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءاً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 5ــ 

 الموحدة قائمة الدخل

 م2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 

 
 
 

 
 

 إيضاح

 م2017   
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 
 

 م2016   
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

    
 51,405  53.748  16 إيرادات أتعاب

 96,542  (44.703) 6 للمتاجرة)خسائر(/ أرباح غير محققة من استثمارات 
 40,226  156.953  6 للمتاجرةأرباح محققة من استثمارات 

 16,616  21.323   دخل توزيعات أرباح
 2,545  158   إيرادات من وديعة مرابحة

 207,334  187.479   مجموع إيرادات التشغيل

    
    مصروفات التشغيل

 (7,773) (6.674) 17 بيع وتسويق
 (102,619) (85.531) 18 عمومية وإدارية

 (110,392)  (92.205)  مجموع مصروفات التشغيل

    
 96,942  95.274   صافي إيرادات التشغيل

 (25,674) (34.141)  مصروفات مرابحة وتمويل
 24  11   ايرادات اخرى

 71.292  61.144   المستمرة العمليات من للسنة الدخل
    

    المتوقفة العمليات
 (160) ــ       متوقفة عمليات من خسارة

 71.132  61.144   صافي الدخل للسنة

    
    سهم من العمليات المستمرةال ربحية

 81,320  81.320  13 القائمة )باآلالف( لألسهمالعدد المرجح 
 1.19  1.17  19 إيرادات التشغيل )باللاير السعودي( صافي إلىالعائد 
 0.88  0.75  19 الدخل )باللاير السعودي( صافي إلىالعائد 

    
    المتوقفة العمليات ذلك في بما السهم ربحية
 0.87  0.75  19 الدخل للسنة )باللاير السعودي( صافي إلى العائد

 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءاً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 6ــ 

 الموحدة قائمة التدفقات النقدية
 م2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

  
 

 إيضاح

 م2017   
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

 م2016   
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

    األنشطة التشغيلية
 71.292  61.144   المستمرة العمليات من الدخل

 (160) ــ        المتوقفة العمليات من الخسارة
 71,132  61.144   صافي الدخل للسنة

    تعديالت للبنود التالية:
 (96,542) 44.703  6 / )أرباح( غير محققة من استثمارات خسائر

 (40,326) (156.953) 6 أرباح محققة من استثمارات 
 2,995  3.116  8 استهالك

 3,343  2.472   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  594  (742) 17  االستردادات ناقص تحصيلها، في مشكوك ديون مخصصات

 (24) (11)  من استبعاد ممتلكات ومعدات ربح
 ــ      60  20  بالتصفية متعلقة متكبدة تكلفة

 ــ      (4.901) 5  محصلةأرباح غير  توزيعات

 (58,828) (51.112)  خسارة تشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
    والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في الموجودات 

 1.831  (2.721)  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما
 (2,279) 32.474   مستحق من جهات ذات عالقة

 (8.788) 39.838   اخرى ومطلوبات الدفعمستحقة  مصروفات
 (82.812) (84.000)  لجهات ذات عالقة  مستحق

 (349,504) (617.534)  شراء استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 360,532  628.452   متحصالت من بيع استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 (139,848) (54.603)  لمستخدم في العملياتاالنقد 

    
 (1,354) (3.114)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 (1,889)  ــ       12 زكاة وضريبة دخل مدفوعة
 (143,091) (57.717)  األنشطة التشغيليةصافي النقد المستخدم في 

    
    االنشطة االستثمارية

 (23.025) (6.481) 8 شراء ممتلكات ومعدات
 24  38   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 47.809  (177.539) 7 وديعة مرابحة
 24.808  (183.982)  االنشطة االستثمارية من(/ فيصافي النقد )المستخدم 

    
    االنشطة التمويلية

 170,838  5.797  10 عقود مرابحة
 97.158  134.145  11 الشريعة مع متوافق تمويل

 ــ      169  20  لالستثمار( سنابلشركة تابعة )مستلم من  نقد
 (18,441) (19.692) 14 توزيعات ارباح مدفوعة

 249,555  120.419   نشطة التمويلية األ منصافي النقد 
    

 131.272  (121.280)  صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما في حكمه
 24,144  155.189   السنة بداية في حكمه في وما النقد
 155,416  33.909   وما في حكمه العائد للعمليات المستمرة  النقد
 (227) ــ        المتوقفة للعمليات العائد حكمه في وما النقد
 155.189  33.909  3  السنة نهاية في حكمه في وما النقد

    ضافية غير نقدية إ لوماتمع
 84.000  ــ       7 بعد  سدادهاتديرها المجموعة، لم يتم  صناديقاشتراك في وحدات 

 ــ      640.103  6  تديرها المجموعة  صناديقاستثمار عيني في 
 ــ      77.560  5 مدينة مقابل استثمارات مباعة  ذمم
 64.000  ــ       7  مشتركة صناديقفي أسهم  بيع

 ــ      39.000  9 استثمار تم شراؤه  مقابلالدفع  مستحق



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءاً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 7ــ 

  الموحدةالمساهمين قائمة التغيرات في حقوق 
 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 
 

 إيضاح

 
 رأس المــال

 لاير سعــودي
 )باآلالف(  

 احتياطـــي
 نظامــــــي

 لاير سعودي
 )باآلالف(  

 
 أرباح مبقاة

 سعوديلاير 
 )باآلالف(  
 

 ترجمةاحتياطي 
 أجنبية  تعمال

 لاير سعــودي
 )باآلالف(  

حقوق  مجموع
 المساهمين 
 لاير سعودي

 ()باآلالف  
 

 900.170  84 70.063  16.820 813,203  م2016يناير  1الرصيد في 
 71,132  ــ    71,132  ــ      ــ       صافي الدخل للسنة

 ــ      ــ    (7,113) 7,113 ــ      15 النظاميمحول إلى االحتياطي 
 (1.889) ــ    (1.889) ــ      ــ      12 مسددة  زكاة وضريبة دخل

 (50.000) ــ    (50.000) ــ      ــ      9  أخر مخصص
 (38.771) ــ    (38.771) ــ      ــ      14 رباحأتوزيعات 

 ــ      (84) 84  ــ      ــ       جنبيةاأل تعمالالفي  الحركة
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 880.642  ــ    43.506 23.933 813,203  م2016ديسمبر  31الرصيد في 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 61.144  ــ    61.144  ــ      ــ       صافي الدخل للسنة
 ــ      ــ    (6.114) 6.114 ــ      15 االحتياطي النظاميمحول إلى 

 (2.196) ــ    (2.196) ــ      ــ      12 زكاة وضريبة دخل
 2.196  ــ    2.196  ــ      ــ      12 قابلة للسدادزكاة وضريبة دخل 

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 941.786  ــ    98.536  30.047 813,203  م2017ديسمبر  31الرصيد في 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 8ــ 
 

 الموحدة حول القوائم المالية إيضاحات
 م2017ديسمبر  31
 
 نشاط الشركة .1
 

عودية المملكة العربية الس فيمسجلة شركة مساهمة سعودية مقفلة هي  (م"ألو "الشركة اأ "الشركة") الخبير الماليةشركة 
 .(م2008 مارس 22الموافق ) هـ1429 ربيع األول 14 في المؤرخ 4030177445بموجب السجل التجاري رقم 

بموجبه تم تعديل اسم و (م2009أكتوبر  5)هـ الموافق 1430شوال  14بتاريخ للشركة األم تم تعديل السجل التجاري 
  .لماليةا الخبير شركة إلى للمتاجرة في االستثمار والتمويلشركة الخبير  الشركة من

 
بزيادة رأس المال من  (م2011سبتمبر  5الموافق )هـ 1432شوال  7بتاريخ للشركة األم تم تعديل السجل التجاري 

ً  42.493.382لاير سعودي ) 424.933.820 لاير  813.202.930إلى  (للسهم لاير سعودي 10قيمة ب سهما
ً  81.320.293سعودي ) لمساهمين  %98.43مملوكة بنسبة الشركة األم  .(للسهم لاير سعودي 10قيمة بسهما
  (.الشيء س: نفم2016) أجانبلمساهمين  %1.57و سعوديين

 
ً  التالية في األنشطة أعمالهاالشركة األم  تزاول ربيع الثاني  3المؤرخ في  919/تلقرار هيئة السوق المالية رقم ح/ وفقا
 :07074ــ  37رقم  ترخيصالو (م2008ابريل  9الموافق )هـ 1429

 
 الترتيب أ(         

 دارةاإلب( 
 المشورةج( 

 د( الحفظ 
 و ،هـ( االكتتاب
 كوكيلالتعامل  ((و9(كأصيلو( التعامل 

 
 في العنوان التالي:للشركة األم يقع المكتب المسجل 

 
 الخبير المالية شركة 

 128289ص. ب. المنورة ق المدينة يطر
 جدة 

 المملكة العربية السعودية
 

 في جدة مع الفروع التالية: للشركة األم يقع المكتب الرئيسي 
 

 التاريخ التجاري السجل رقم الفرع
 هـ11/02/1437 1010439273  الرياض

  
 استثماراً في الشركات التابعة التالية: الشركة األم لدى 

 
 المحدودة (العالمي الماليمركز دبي ) –المالية  الخبيرشركة 
م في اإلمارات 2016نوفمبر  24وتأسست في للشركة األم  %100تابعة"( مملوكة بنسبة  المالية )"شركة الخبيرشركة 

( لسنة 02مركز دبي المالي العالمي رقم ) لقانونالصادر وفقاً  2327العربية المتحدة بموجب السجل التجاري رقم 
ً 2017فبراير  9منحت ُسلطة دبي للخدمات المالية في م. 2009  كمنشأة أعمالها لمزاولةم للشركة التابعة ترخيصا

الستثمارات وإدارة ا فيالصفقات  وترتيبالمنتجات المالية  في باالستشارات يتعلق فيما المالية الخدمات لتنفيذ مرخصة
      .االئتمانية واالستشارات االئتمان وإدارةاألصول والحفظ 

 
 سنابل"()"سنابل لالستثمار ش م ب )مقفلة( شركة 

في مملكة البحرين بموجب  م2008ديسمبر  15في  ش م ب )"سنابل"( كة سنابل لالستثمار ش م ب)مقفلة(شرتأسست 
 . )المبادئ اإلسالمية( 1فئة -عمل تحت شركة تجارية استثمارية وت 70609-1السجل التجاري رقم 

 
مصرف البحرين  م، أكد2017يوليو  11وفي م تصفية الشركة. 2016نوفمبر  24 قرر المساهمون في السنابل بتاريخ
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 االلتزام بيان 
هذه  دادإعتم  .ية وشركتها التابعة )"المجموعة"(تشمل هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة الخبير المال

 .يها في المملكة العربية السعوديةالمتعارف عل وفقاً لمعايير المحاسبةالموحدة المالية  القوائم
 

منشأة استثمارية، وبالتالي فإنها ال توحد جميع المنشآت التي قد تسيطر عليها. إن كل من الموجودات الشركة األم تعتبر 
والتي تشكل  (1) اإليضاحكما هو مبين تفصيال في ـ والتدفقات النقدية للشركة التابعة  العملياتوالمطلوبات ونتائج 

ألخرى ا الصناديقفإن ومع ذلك،  في هذه القوائم المالية الموحدة. تم توحيدهاي ـالشركة األم ال يتجزأ من عمليات  اً جزء
وتُقاس  اجرةلمتل محتفظ بها تم تصنيفها كاستثماراتي، من وجهة نظر استثمارية، بشكل رئيسيعليها،  االستحواذالتي تم 

 .(6) اإليضاحفي  مبينبالقيمة العادلة كما هو 
 
 
 توحيد ال اسأس

استثماراً طويل األجل يتكون من  مباشرة،بصورة مباشرة أو غير  المجموعة،لك فيها الشركة التابعة هي شركة تم
 التصويت أو تمارس الشركة نفوذاً عليها.  لصاحبهمن رأس المال الذي يحق  %50حصة تزيد عن 

 
اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة عليها إلى  هايتم توحيدلمجموعة، وكة التابعة هي جزء ال يتجزأ من عمليات االشر

شركتها والشركة األم القوائم المالية المراجعة لكل من  أساس القوائم المالية الموحدة على عدحين انتهاء تلك السيطرة. تُ 
. عند ثابتةبية باستخدام سياسات محاسللشركة األم التقرير المالي ركة التابعة لنفس فترة القوائم المالية للش تُعدالتابعة. 

ئة عن والخسائر غير المحققة الناش األرباحو والمصروفات واإليرادات األرصدةتم استبعاد جميع يتوحيد القوائم المالية 
 المعامالت بين شركات المجموعة.

 
المستثمر فيها مؤقتة أو إذا كان سيتم تصفية المنشأة المستثمر فيها في األجل القريب إذا كانت السيطرة على المنشأة 

  .الموحدة فإن المنشأة المستثمر فيها ال يتم توحيدها في هذه القوائم المالية
 

ً فيما يلي ملخص  المجموعة:المتبعة لدى  اسبية الهامةالسياسات المحب ا
 
  رف المحاسبيالع  

ً  الموحدة يةأعدت القوائم المال  ا للمتاجرةالمحتفظ بهعدل ليتضمن قياس االستثمارات المُ  لمبدأ التكلفة التاريخية وفقا

 .بالقيمة العادلة
  

 عملة التشغيل والعرض 
 لمعلوماتا. وقد تم تقريب األم للشركة والعرض تم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو عملة التشغيل

 .المعروضة باللاير السعودي إلى أقرب ألفالمالية 
 

 استعمال التقديرات
ً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها  الموحدة القوائم المالية إعداديتطلب   ستعمالافي المملكة العربية السعودية وفقا

عن الموجودات  واالفصاحقيم الموجودات والمطلوبات المصرح عنها  ىتؤثر عل محددة جوهرية تقديرات وافتراضات
لتقرير االمالي ومبالغ اإليرادات والمصروفات المصرح عنها خالل فترة  التقريركما في تاريخ  المحتملةوالمطلوبات 

 تلك الراهنة إال أن والمجرياتمن علم باألحداث  دارةاإلتستند إلى أفضل ما لدى ورغم أن هذه التقديرات  .المالي
 عدادإتم االفصاح عن التقديرات الجوهرية المستخدمة في  .عن تلك التقديرات النهايةفي  النتائج الفعلية قد تختلف

 .(28) اإليضاحفي الموحدة القوائم المالية  وعرض هذه
 

 النقد وما في حكمه
 إيداعاتوفي الصندوق  ك ونقدرصدة لدى البنامن  ، يتكون "النقد وما في حكمه"الموحدة غراض قائمة التدفقات النقديةأل

ً  90بتاريخ استحقاق أصلي لمدة لدى مؤسسات مالية   .أو اقل يوما
 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 10ــ 
 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2017ديسمبر  31
 
 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 2
 

 الذمم المدينة
مخصص  ينتكويتم  .للتحصيلغير القابلة مبالغ المخصص بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم سجل الذمم المدينة تُ 

ب الديون يتم شط .تقديري مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ
 .المعدومة حال تكبدها

 
 تاريخ المتاجرة فيالمحاسبة 

اريخ تاريخ المتاجرة )أي الت إن جميع العمليات العادية الخاصة بشراء وبيع موجودات مالية يتم قيدها أو إلغاء قيدها في
الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات(. إن عمليات الشراء أو البيع العادية هي عمليات شراء أو بيع 
 موجودات مالية تتطلب تسليم الموجودات ضمن اإلطار الزمني الذي يحدده عموماً النظام أو العرف السائد في السوق.

 
 يةالمنشأة االستثمار

أو  ثمرالمستتزويد  بغرض أكثرمن أحد المستثمرين أو  أموالعلى  تحصلاالستثمارية هي المنشأة التي )أ(  المنشأة
 األموال فقطالهدف هو استثمار  بأن لمستثمرينا / لمستثمرتجاه ااستثمار)ب( تلتزم  إدارةبخدمات  المستثمرين

 عجمي وتقييم أداء قياس)ج(  معا كالهما أو ودخل االستثمار المال رأس قيمة في االرتفاععوائد من  والحصول على
 .العادلة القيمة أساس على جوهري بشكل استثماراتها

 
ها المنشأة االستثمارية احتساب استثمارات على يجباالستثمارية".  المنشأة“ وخصائصتعريف  المجموعةعلى  ينطبق

 بغرضليها ع االستحواذ تموأساسياً من عمليات المنشأة االستثمارية ءاً ال تشكل جز التي والزميلةفي الشركات التابعة 
  قائمة الدخل الموحدة. من خالل بالقيمة العادلةكل أساسي شب االستثمار

 
 محتفظ بها للمتاجرةاستثمـارات 

 يلي:تاجرة ما ماألّولي. وتتضمن االستثمارات المحتفظ بها لل االعتراف عندالمجموعة استثماراتها  تصنّف
 

  هذه الموجودات  يتم اقتناء. األجل القريبشرائها في  إعادةأو /وبغرض بيعها  اقتناؤهاتم ياالستثمارات التي
 ، والقصيراألجل األسعار على  تقلباتمن تحقيق ربح في األساس بغرض 

 
 ىلاألّولي ع االعترافهذه الموجودات المالية عند تصنيف تم ي .والشركات بعض الصناديقفي  استثمارات 

 دارةالقيمة العادلة، وفقاً إلبأساس أنها جزء من مجموعة من الموجودات المالية التي تتم إدارتها وتقييم أدائها 
 المخاطر واالستراتيجيات االستثمارية للمجموعة.

 
ً  محتفظ بها للمتاجرةالاالستثمارات سجيل تُ  اليف جميع يتم تسجيل تك في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. مبدئيا

ً  هذه االستثماراتوتقاس . قائمة الدخل الموحدة ضمنالمعامالت مباشرة  أي  درجادلة وتُ الع القيمة على أساس الحقا
 .ت فيهاالتي نشأ للفترةقائمة الدخل الموحدة ضمن ر في القيمة العادلة يالتغرباح أو خسائر ناتجة عن أ

 
رجوع إلى من خالل الظمة، يتم تحديد القيمة العادلة تتداولها في األسواق المالية المن المالية التي يتمبالنسبة لألوراق 

 .المالي التقريرعند اإلقفال في تاريخ  في السوق المتداولةعروض الصرف  سعارأ
 

ن خالل الرجوع مالعادلة  للقيمة معقول تقدير تحديد يتم، لها أسعار متداولة في السوق ليسالمالية التي  لألوراق بالنسبة
 الذي يعكس القيمة العادلة لهذه األوراق المالية.  للصناديقاألساسية صافي قيمة األصل إلى 

 

 الممتلكات والمعدات
 ألرضاالك استه يتمال  .سجل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوماً منها االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمةتُ 

ة ستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمتها التقديرية المتبقية بطريقتُ  .الرأسمالية تحت التنفيذواألعمال  المملوكة
  .القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات
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 )تتمة(  الممتلكات والمعدات
ي عندما تشير األحداث أو التغيرات ف قيمتهاتتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لمعرفة االنخفاض في 

 القيمفي حال وجود أي مؤشر على ذلك وإذا تجاوزت و .الدفتريةقيمتها الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد 
ا تخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها باعتباره عندئذ يتم ،القيمة التقديرية الممكن استردادهاالدفترية 

 .أيهما أعلى ـ االستعمالأو القيمة قيد  بيعها،مخصوماً منها تكلفة  العادلة، القيمة
 

 حسينات/ى مدى العمر اإلنتاجي للتعلبطريقة القسط الثابت  الموجوداتتحسينات العقارات المستأجرة/ يحتسب استهالك
 .أيهما أقصرـ  اإليجارأو مدة عقد  الموجودات

 
التحسينات التي تزيد في قيمة الموجودات أو تطيل أعمارها أما  الدخل،تحمل مصروفات اإلصالح والصيانة على 

ائمة أو إيقافها عن العمل في ق تلكات والمعداتممن بيع الم رالخسائ أوتضاف األرباح  .تتم رسملتهافبصورة جوهرية 
 .الدخل الموحدة

 
 المالي. التقريرمر في نهاية فترة ألعمار االنتاجية وتعديلها إذا اقتضى األتتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وا

 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استردادها
ً موضوعي لتحديد ما إذا كان هناك دليالً موحدة مركز مالي  كل قائمةيتم إجراء تقييم في تاريخ  على احتمال حدوث  ا

فإن أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة  ،في حال وجود مثل هذا الدليلو .انخفاض في قيمة أصل مالي معين
 يتم تحديد االنخفاض في القيمة كالتالي: .درج في قائمة الدخل الموحدةتُ 

 
فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة بعد  ،بالقيمة العادلةفي حال الموجودات المدرجة  (أ

 .خصم أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الدخل الموحدة
 
الية حفإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة ال ،في حال الموجودات المدرجة بالتكلفة (ب

  لعائد أصل مالي مماثل.للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة طبقاً لسعر السوق الحالي 
 
فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة  ،في حال الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة (ج

 .الفعالة األصلي بقاً لسعر الفائدالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة ط
 

 والمطلوبات المالية  الماليةالموجودات  إلغاء قيد
 المالية:  الموجودات

يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية 
 متماثلة( عند:

 
 ،انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل 
  المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو )أ( قيام المجموعة فعلياً بتحويل كافة مخاطر قيام

ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل 
 ، السيطرة على األصل

 ة مستلمة التزام بدفع تدفقات نقدي تتحملفقات نقدية من األصل ولكنها احتفاظ المجموعة بالحق في الحصول على تد
 . بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"

 
تقم  وإذا لم ،عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير

بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحّول سيطرتها على األصل، فإن 
 المجموعة تستمر في االعتراف باألصل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة به. 

 

 : ةالمطلوبات المالي
 .الغائه أو انقضائهو وفاء بااللتزام المحدد في العقد أعند ال بااللتزام المالي االعترافيتم إلغاء 
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 المقاصة
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية والتصريح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة عند 
وجود حق نافذ نظاماً لمقاصة المبالغ المقيدة وتوافر النية لدى المجموعة للمقاصة إما على أساس الصافي أو تحقيق 

ض االيرادات والمصروفات على اساس الصافي فقط عندما يكون يتم عر. واحدالموجودات وسداد المطلوبات في آن 
مسموحاً به بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية او لألرباح والخسائر الناشئة عن 

 مماثلة.مجموعة من معامالت 
 

 متوقفةال والعملياتمحتفظ بها للتوزيع  موجودات
 

محتفظ ك هافأو تصنيما استبعادها إمن المجموعة التي يتم  اً كان عنصر إذا ة متوقفةياالستبعاد كعملمجموعة يتم تصنيف 
 و بها للتوزيع

 

 خط تمثل ً  ،للعمليات و منطقة جغرافيةأألعمال من ا مستقالً  اً رئيسا

 أو للعمليات و منطقة جغرافيةأ األعمالمن واحدة الستبعاد خط رئيسي مستقل  من خطة منسقة اً تمثل جزء، 

 مقتناة حصرياً بغرض إعادة البيع. هي شركة تابعة 

 

 ضريبة ة/خسارة بعد الزكا وأواحد كربح  بلغمك عرضوتُ  المستمرة العمليات نتائج من المتوقفة العملياتاستثناء  يتم

  .الموحدة الدخل قائمة في لمتوقفةا العمليات منالدخل 
 

كانت للبيع إذا فظ بها حتكمايير التصنيف مع العمليةتستوفي  او عندمأاالستبعاد  عندمتوقفة  كعملية العملية تصنيفيتم 
 في وقت سابق.

 
 الشريعة مع متوافق تمويل

 المجموعة.  تستلمهابقيمة المتحصالت التي  التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة درجيُ 

 
 بخالف الشهرةانخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة 

سواء كانت داخلية أو  ،هنالك مؤشراتبتقييم ما إذا كانت موحدة تقوم المجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي 
فإنه يتم تقدير  المؤشرات،غير المتداول. وفي حال وجود مثل هذه  األصلعلى حدوث انخفاض في قيمة  خارجية،

اده يمثل المبلغ الممكن استرد في القيمة. االنخفاض عنالخسارة الناتجة لتحديد  األصلالمبالغ الممكن استردادها من 
 على.أيهما ـ أوالقيمة الممكن استردادها  القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع

 
إذا كانت القيمة الدفترية أعلى من المبلغ الممكن استرداده. لتحديد  أنه منخفض القيمةغير المتداول على  األصلعتبر يُ 

ة غير غير المتداول مع التدفقات النقدية التقديري لألصلتقوم المجموعة بمقارنة القيمة الدفترية  ،في القيمة االنخفاض
. إذا تجاوزت القيمة الدفترية التدفقات النقدية غير المخصومة التي يتم األصلالمخصومة المتحصل عليها من استخدام 

لحصول للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية التي يتم ا تقوم المجموعة بتقدير القيمة الحالية األصلالحصول عليها من 
. تعتبر الزيادة في القيمة الدفترية عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية من الموجودات األصلعليها من 

 خسارة من االنخفاض في القيمة.
 

 الموجودات االئتمانية 
موجودات للمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم تعتبر الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية ال إن 

 .المالية الموحدة
 

 والمطلوبات األخرى الدفع  المصروفات المستحقة
تم  مها سواءً التي يتم تقديتدرج المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات 

 تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم لم يتم.
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 المخصصات 
عن حدث سابق ويكون هناك احتمال  أو ضمني( ناشئ قانونيالتزام ) المجموعةتحتسب المخصصات عندما يكون لدى 

 .نشوء تكاليف لسداد االلتزام يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها
 

 الزكاة وضريبة الدخل 
يحمل  .ها في المملكة العربية السعوديةالمعمول ب المالية مقابل الزكاة وضريبة الدخل وفقاً لألنظمةيتم تكوين مخصص 

األرباح  علىيد تق المساهمينمن  القابلة للسدادفإن مبالغ الزكاة وضريبة الدخل  عليه،بناء و .االلتزام على األرباح المبقاة
م فيها تي االنتهاء من الربط في السنة التين وجدت، التي قد تصبح مستحقة عند إ ،يةضافاالمبالغ التحتسب  .المبقاة

 .من الربط الزكوي االنتهاء
 

ت لم يتم إجراء أي تعديال، فةية أو زكويضريب التزاماتأي  للمجموعةقد وافقوا على أن يسددوا  المساهمينونظراً ألن 
 .الحتساب تأثيرات ضريبة الدخل المؤجلة الموحدة القوائم المالية على
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 في العربية السعودية ونظام العملفي المملكة المبالغ الواجبة الدفع بمقتضى نظام العمل  يتم تكوين مخصص مقابل

  .الموحدة المالي لتعويض الموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة كما في تاريخ قائمة المركز اإلمارات العربية المتحدة
 

 جنبية أعمالت بمعامالت 
عاد يُ  .ء المعاملةإجراجنبية باللاير السعودي طبقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ أسجل المعامالت التي تتم بعمالت تُ 

 جنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز الماليأالمسجلة بعمالت النقدية تحويل الموجودات والمطلوبات 
 .الموحدة الدخلفي قائمة  األجنبيةتدرج األرباح والخسائر من التسوية وترجمة معامالت العمالت  .الموحدة

 
 ترجمة العمالت األجنبية 

ل قائمة مركز ك تترجم القوائم المالية للعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ
يستخدم ف إليرادات والمصروفات واألرباح والخسائرأما فيما يتعلق با .لموجودات والمطلوباتفيما يتعلق با موحدة مالي

اريخ بالسعر السائد في ت المبقاة،خالف األرباح  الملكية،تتم ترجمة عناصر حقوق  .متوسط سعر الصرف لكل فترة
 .المساهمينحقوق  فيتسجل تعديالت الترجمة كعنصر مستقل  .حدوث كل عنصر

 
 تحقق اإليرادات

اية كإيرادات وتسجل في البد .غير قابلة للرداتفاقيات الخدمات المالية  بموجباألتعاب الثابتة التي يتم الحصول عليها 
 .بها استيفاء المراحل المتعلقةوالحقا يتم اكتسابها عند  محققةغير 

 
  .بنجاح التمويل المتعلق بها للعميل تقديمعندما يتم أتعاب النجاح  سجلتُ 

 
  تناسبي مع الوقت.والحفظ على أساس  دارةسجل أتعاب اإلتُ 

 
 .ثبوت الحق في استالم توزيعات األرباح سجل اإليرادات من توزيعات األرباح عندتُ 

 
 المرابحة

لى إاستناداً  على مدى مدة العقد على اساس تناسبي مع الوقت المرابـحة منالمصروفات  /يتم احتســاب االيرادات 
 زائداً المدفوع  منللثوهي القيمة العادلة  بالتكلفة،د المرابـحة و. وتقدر قيمة االستثمارات في عقالقائمةالمبالغ الرئـيسية 

ً المستحق الربح     القيمـة.خسائر انخفـاض أي  ناقصا
 

 المصروفات
لمصروفات صنف جميع اتُ  .بمصروفات التسويق تحديداً  مصروفات البيع والتوزيع هي تلك المصروفات التي تتعلق

  .األخرى كمصروفات عمومية وإدارية
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 التشغيل قطاعات 
منتجات الو توريد أ( أعمال)قطاع  من المجموعة يزاول عمله في توريد منتجات أو تقديم خدمات محددالقطاع هو جزء 

 خاطر ومنافع)قطاع جغرافي( ويخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن م ةمعين ةاقتصادي منطقةفي خدمات التقديم و
 ،اإلمارات العربية المتحدةأعمالها في المملكة العربية السعودية ون المجموعة تزاول جميع أل ونظراً  .القطاعات األخرى
ً  ها على أساس جغرافيإعدادفإن التقارير يتم   .أيضا

 
لى ع االعماليتم تحديد قطاعات  .قطاعات العمل أساس التقارير المالية للقطاعات على إعدادتعتمد المجموعة طريقة 

 .التقارير الداخلية ونظامالمجموعة  إدارةاس أس
 
 نقد وما في حكمهال. 3
 م2017    

لاير سعودي  
 (باآلالف)
 

 م2016  
لاير سعودي 

 (باآلالف)

 155.189 27.135  نقد وما في حكمه
 ــ      6.774  األجلودائع قصيرة 

  33.909 155.189 

 
ديسمبر  31) %1.63 قصيرة االجل بتاريخ استحقاق تعاقدي أصلي أقل من ثالثة شهور ودائع على الربحتبلغ نسبة 

 ال شيء(.  :م2016
 
 وديعة مرابحة. 4
 

ال  :م2016ديسمبر  31) %5.70و %4.25تديرها المجموعة ربح بنسبة  شركةيترتب على ودائع مرابحة لدى 
  شيء(

 
 مدفوعة مقدما   مدينة ومبالغذمم  .5

 م2016    
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  
 

 م2015   
 لاير سعــودي

 )باآلالف( 

 6.342  3.846  )اإليضاح "أ"( ذمم مدينة، إجمالي
 (6.034) (2.896)  "(ب" اإليضاحمخصص ديون مشكوك في تحصيلها )

 308  950  ذمم مدينة، صافي 

   

 7.772  4.095   وموجودات أخرى مورديندفعات مقدمة إلى 
 (5.000) ــ      مخصص انخفاض القيمة )اإليضاح "ج"(

 2.772  4.095  وموجودات أخرى، صافي  مورديندفعات مقدمة إلى 
   

 14.208  14.208  (26و 12ان اإليضاحتأمين نقدي )
 ً  2,286  3.125  مبالغ مدفوعة مقدما

 ــ      4.901  توزيعات أرباح مستحقة القبض
 ــ      77.560  ذمم مدينة مقابل استثمار مباع )اإليضاح "د"(

 8,532  4.290  ذمم مدينة أخرى

  109.129  28,106 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
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 )تتمة(  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما   .5

لذلك فإن أغلبها دون ليس من الممارسة المتبعة لدى المجموعة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة  (أ
مليون لاير سعودي  2.89م، تضمن إجمالي الذمم المدينة أرصدة بمبلغ 2017ديسمبر  31ضمان. كما في 

مليون لاير  3.06م: 2016) بالكامليوماً وتم تكوين مخصص لها  120تأخرت عن موعد استحقاقها ألكثر من 
 سعودي(. 

 
 كانت الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة كالتالي: (ب

 
 م2017   

 لاير سعــودي
 )باآلالف(  
 

 م2016  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  

 10.969  6.034  يناير  1في 
 594  (742) للسنة / مخصص محمل )استردادات(صافي 

 (5.529) (2.396) خالل السنة إعدام دين

 6,034  2.896  ديسمبر 31في 

 
مليون لاير  5بعض أرصدة ومخصص مماثل لالنخفاض في القيمة بمبلغ  باقفالقامت المجموعة  ،خالل السنةج( 

 سعودي. 
 وفقاً لالتفاقية الموقعة.  السدادد( مجموع الذمم المدينة مقابل االستثمار المباع متأخر عن موعد 

 
  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة. 6
 

 يلي:كما  ديسمبر 31كانت الحركة في االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة خالل السنة المنتهية في 
 

 م2017     
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  
 

 م2016   
 لاير سعــودي

 )باآلالف( 

 1.205.794  1.267.634  يناير 1في 

 349.504  1.257.637  خالل السنةإضافات 

 ــ       (397.642) توزيع رأس المال )اإليضاح "هـ"( 

 (424,532) (909.473) مباعة خالل السنةاستثمارات 

  1.218.156  1.130.766 

   :ةمحقق غير )خسائر( / أرباح

 96,542  (44.703) مستمرة  عملياتـ 

   

   :محققة أرباح

 40.226  156.953  مستمرة  عملياتـ 

 100  ــ       متوقفة عملياتـ 

  156.953  40.326 

 1.267.634  1.330.406  ديسمبر 31في 

 
 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 16ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2017ديسمبر  31
 
 )تتمة(  للمتاجرةاستثمارات محتفظ بها . 6
 
 . تديرها المجموعة لشركاتاستثماراتها بعض م، باعت المجموعة 2017سنة ال خالل (أ

 
 11 ناالشريعة )اإليضاحأحكام مقابل تمويل متوافق مع المحققة منها  والعوائدمن هذه االستثمارات  بعضتم رهن  (ب

 (. 26و
 

 . تحت اإلدارةاألصول من  ءاً ا المجموعة جزالتي تديره الصناديقخالل السنة، وزعت بعض ج( 
 

 وشركات صناديقفي ـ  م2016ديسمبر  31و م2017ديسمبر  31 فيما لدى المجموعة من وحدات ـ كما فيما يلي د( 
 :تديرها المجموعة

 
 م2016 م2017 الصندوق اسم

 %11 %11 صندوق الخبير للدخل العقاري االمريكي
 %65 ــ    2صندوق الخبير للملكية الخاصة الصناعي 

 %9 %9 صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي 
 %98 %98 1صندوق الخبير للشركات المتوسطة والصغيرة 

 %38 %38 1صندوق الخبير للفرص االستثمارية العقاري 
 %72 %2  2صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 

 %15.4 %3 2صندوق الخبير لتطوير األراضي 
 %4.4 %4.4 1لوسط لندن  صندوق الخبير العقاري السكني

 %30 %36 1صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 
 %70 %25 1صندوق الخبير للدخل العقاري السعودي 

 %100 %75 1 للضيافة الخبير صندوق
 ــ     %100 2صندوق الخبير للفرص االستثمارية العقاري 

        
م2016  م2017 الشركة  اسم  

 ــ     %100   3المحدودة  ةالخبير للملكية الخاصة الصناعي شركة
 ــ     %100 دول مجلس التعاون الخليجي  فيالخبير للفرص  شركة
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 وأرصدتها  جهات ذات عالقة معامالت مع. 7
 

 خالل السنة: واالرصدة الناشئة عنها عالقةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع جهات ذات 
                      

 
وقامت برهن استثماراتها مقابل تسهيل  (26 اإليضاحنيابة عن جهة ذات عالقة ) تجاري ضمانالمجموعة أصدرت 

 (. 6حصلت عليه جهة ذات عالقة )اإليضاح 
 

 العليا دارةاإل مكافأة
هم الشركة الذين لدي إدارةوشركتها التابعة من كبار موظفي الشركة األم  إدارةالعليا من اعضاء مجلس  دارةتتكون اإل

وفيما يلي أتعاب كبار موظفي  .صالحيات ومسئوليات تخطيط وتوجيه وضبط أنشطة المجموعة واالشراف عليها
 :دارةاإل

 م2017  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 م2016  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 17,684  16.045 أخرى قصيرة األجل ومنافعرواتب 

 1,054  967 منافع ما بعد التوظيف  

 17.012  18,738 

 ديسمبر  31الرصيد في   خالل السنة المعامالتمبلغ   
 

 ةالمعامل

 
 طبيعة المعاملة

 م2017 
 لاير سعودي

 )باآلالف(  

 م2016 
 لاير سعودي 

 )باآلالف( 

 م2017
 لاير سعودي

 )باآلالف(  

 م2016 
 لاير سعودي 

 )باآلالف( 
      

استثمارات في 

 وشركاتصناديق 

 مباعة من المجموعة وربح/ استثمارات مقتناة/

 غير محققة منها محققة/ خسارة/

 

 62.772 

 

 302,020 

 

1.330.406 

 

1.267.634 

      

وحفظ ورسوم اشتراك تم  إدارةأتعاب  

 تخفيضها بالمبالغ التي تم استالمها

 

 2.165 

 

(1.634) 

 

44.871 

 

42.706 

      

 10.254 615 67.913  54.361  مقدمة دفعاتومصروفات  

      

 64.000 ــ      69.000  (64.000) تديرها المجموعةفي صناديق  بيع أسهم 

      

وشركات صناديق ل ةبيع استثمارات عقاري 

 تديرها المجموعة

 

 593.103 

 

 107.100 

 

 ــ     

 

 ــ    

      

سهم واستثمارات عقارية أع مكاسب من بي 

 عالهأليه إكما هو مشار وشركات صناديق ل

 

 136.698 

 

 40.101 

 

 ــ     

 

 ــ    
      
 116.960 45.486   من جهات ذات عالقة مستحق 

      

تديرها وشركات  قيداوحدات في صناكتتاب  

 84.000  ــ      (82.812) (84.000)  لم يتم سدادها بعدالمجموعة و
      
 84.000  ــ        ذات عالقة لجهات مستحق 

      

  ــ     177.539 (47.809) 177.539   وشركاتمع صناديق  وديعة مرابحة 

  ــ     177.539   ودائع المرابحة  مجموع 
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 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 ممتلكات ومعدات. 8
 

 فيما يلي تقديرات األعمار اإلنتاجية للموجودات لغرض احتساب االستهالك:
 

 مباني
 تحسينات عقارات مستأجرة 
 معدات مكتبية وحاسب آلي

 سنة 25
  سنة 11إلى  4
 سنوات  4ـ  3

 أثاث وتجهيزات
 سيارات

 سنوات 4
 سنوات 5

 
  

 
 أراضي  

 لاير سعودي
 )باآلالف(  

 
 
 مباني   

 لاير سعودي
 )باآلالف(  

 
تحسينات   

 عقارات مستأجرة
 لاير سعـــودي

 )باآلالف( 

 
معدات مكتبية 

 وحاسب آلي
 لاير سعودي

 )باآلالف(

 
أثاث   

 وتجهيزات
 لاير سعـودي

 )باآلالف(

 
 سيارات

 لاير سعـودي
 )باآلالف(

 أعمال رأسمالية 
  التنفيذتحت 

 ("ب" اإليضاح)
 لاير سعـودي

 )باآلالف(

 
 المجمــــوع

 م2017 
 لاير سعـودي

 )باآلالف(

 
 المجمــــوع

 م2016
 لاير سعـودي

 )باآلالف(

          التكلفة:

 45,279  64.848  23.575  485  1.149 16.454  1,985 14,234 6,966 في بداية السنة

 23.025  6.481  4.409  36  137 1.447  452 ــ     ــ     إضافات

 ــ     ــ     (8.524) ــ     ــ     ــ     8.524 ــ     ــ     تحويالت )اإليضاح "أ"( 

 (74) (139)  ــ     (125)  ــ     (14) ــ     ــ     ــ     استبعادات

 6.966 14.234 10.961  17.887 1.286  396  19.460  71.190  68.230 

 (3.382)  ــ      ــ     ــ     ــ      ــ      ــ     ــ    ــ     موجودات محتفظ بها للتوزيع العائد إلى

 64,848  71.190  19.460  396  1.286 17.887  10.961 14,234 6,966 في نهاية السنة

          :المتراكم االستهالك

 21,814  21.353  ــ     262  996 12,395  1.972 5,728 ــ     في بداية السنة

 االستهالك:

 عمليات مستمرة -

 عمليات متوقفة  -

 

 ــ    

 ــ    

 

468 

 ــ  

 

142 

  ــ    

 

 2,330 

 ــ    

  

105 

 ــ    

  

 71 

 ــ   

 

 ــ    

 ــ    

 

3.116 

 ــ    

 

 2,906 

 89 

 (74) (112) ــ     (99) ــ     (13)  ــ     ــ   ــ     باستبعاداتمتعلق 

 24,735  24.357  ــ     234  1.101 14.712  2.114 6.196 ــ     

 (3.382)  ــ      ــ      ــ    ــ      ــ      ــ      ــ   ــ     موجودات محتفظ بها للتوزيع العائد إلى

 21.353  24.357  ــ     234  1.101 14،712  2.114 6.196 ــ     في نهاية السنة

          القيم الدفترية: صافي

  46.833  19,460  162  185 3,175  8.847 8,038 6,966 م2017ديسمبر  31في 

  23,575  229  159 4,045  15 8,506 6.966 م2016ديسمبر  31في 
 43,495 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 19ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2017ديسمبر  31

 
 ممتلكات ومعدات )تتمة( . 8

 
 يتم .عند االكتمال خالل السنة المناسبة الفئة إلى مؤجرة أرض على المقامة للمباني الدفترية القيمة تحويل تم (أ

 فترة عقد اإليجار.  ىاستهالك هذا المبنى على مد
 

الذي تملكه  للمبنى وتجديد جاريةانشاءات بدفعات مقاول حول  تحت التنفيذ بشكل أساسي رأسمالية عمالأ تتعلق (ب
 المجموعة. 

  
  ومطلوبات أخرى  الدفعمستحقة  مصروفات. 9

 
 م2017   

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 م2016  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 50,000 50.000 مخصص آخر

 23,200 22.275 الدفع مكافأة مستحقة

 ــ     39.000 مستحق الدفع مقابل استثمار تم شراؤه

 15,318 10.109 ذمم دائنة 

 5.852 8.354 مصروفات مستحقة الدفع 

 1.365 930 بدل إجازة 

 33 37 أخرى

 130.705 95,768 

 
  عقود مرابحة. 10

 
على عقود  بيترتاختيارية مع المستثمرين.  ظفمحايمثل هذا البند عقود مرابحة السلع التي تم تنفيذها من خالل مدراء 

تعاب أبما فيها  (%7.25إلى  %5.25م: 2016ديسمبر  31) %7الى  %5.25المرابحة هامش ربح يتراوح ما بين 
من تاريخ ثالث سنوات لى نة إستراوح ما بين توتواريخ استحقاقها ( %1م: 2016ديسمبر  31) %1 بنسبة إدارة

 قصيرة وطويلة االجل وفقا لتواريخ استحقاقها.  لى مرابحاتإالعقد. صنفت عقود المرابحة 
 

 رصيد عقود المرابحة في نهاية السنة: في فيما يلي الحركة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م2017   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 م2016  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 251.602  422.440  رصيد افتتاحي 

 23.444  27.218  للسنة  مرابحةمصروفات 
 376.000  330.500  مرابحة تم الحصول عليها 

 (228.606) (351.921) مرابحة مسددة 

 422.440  428.237  رصيد ختامي 

 327.440  292.737  جل مرابحة قصيرة األ عقود

 95.000  135.500  جلطويلة األ عقود مرابحة



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 20ــ 
 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2017ديسمبر  31
 

 تمويل متوافق مع الشريعة. 11
 

غ بمبل قصىأ بحد محلي بنك من الشريعة مع افقعلى تمويل متو المجموعة حصلتم، 2016سنة الخالل  (أ
مليون لاير  50 مبلغ المجموعةيسدد على مدى خمس سنوات. سحبت  نأمليون لاير سعودي على  100

 على يترتبم. 2016أكتوبر  30مليون لاير سعودي في  50م ومبلغ 2016أغسطس  11سعودي في 
 وجميع "للمتاجرة بها المحتفظ االستثمارات" بعضمضمون مقابل  التمويل. %7.05 بنسبة ربحالتمويل 

  .(6 اإليضاحالعوائد المحققة من االستثمارات المعنية )
 

م، حصلت المجموعة على تمويل متوافق مع الشريعة من بنك محلي بحد أقصى بمبلغ 2017سنة ال خالل (ب
+ %2.56. يترتب على التمويل ربح بنسبة سنتين علىسداد التسهيل  يستحق .مليون لاير سعودي 150

مقابل بعض "االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة" وجميع العوائد المحققة من االستثمارات  مضمونوسايبور 
 على النحو التالي.تم جدولة سداد التمويل المتوافق مع الشريعة (. 6المعنية )اإليضاح 

 
 ديسمبر 31 

 م2017
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

ديسمبر  31
 م2016

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 
 14.000  ــ     م2017 ديسمبر 31
 14.000  51.500  م2018ديسمبر  31
 14.000  89.000  م2019ديسمبر  31
 14.000  51.500  م2020ديسمبر  31
 44.000  44.000  م2021ديسمبر  31

  236.000 100.000 
 (2.842) (4.697) ناقص: الجزء غير المطفأ من االتعاب المدفوعة مقدماً 

  231.303  97.158 
 (14.000) (51.500) ناقص: الجزء المتداول ضمن المطلوبات المتداولة

 83.158  179.803  الجزء غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة

 
لى البنك وسيتم اطفاؤه على مدى الفترة المتبقية من ب المدفوعة مقدماً يمثل المدفوع إالجزء غير المطفأ من االتعا

 المتوافق مع الشريعة. التمويل
 

 دخل الوضريبة  زكاةال. 12
 

 ديسمبر 31مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في 
 

 

 م2017    
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 م2016   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 ــ     2.055  زكاة

 ــ     141  ضريبة دخل

 ــ     2.196  



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 21ــ 
 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2017ديسمبر  31
 

 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل . 12
 

 يستند مخصص الزكاة إلى ما يلي: 
 

 
 ً ظمة المالية ذات لألن تعود الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بشكل رئيسي إلى بعض التعديالت التي تمت وفقا

 .الصلة
 

 الحركة في المخصص خالل السنة 
 الحركة في المخصص للسنة كما يلي:  كانت

 

 
 ضريبة الدخل

الدخل المعدل  إلى م2016ديسمبر  31و م2017ديسمبر  31في  للسنتين المنتهيتينتستند ضريبة الدخل المحملة 
ق تتعل .انباألج ينلمساهمل ةالمملوك حقوق المساهمينالجزء من  ذلك تم احتسابه على للضريبة والذيالخاضع 

 ينللموظف نهاية الخدمة ومكافأةباالستهالك  صافي الدخل المحاسبي علىالتي تمت  التعديالت الضريبية الهامة
 .المشكوك في تحصيلها لذمم المدينةاومخصص 

 
 الحركة في المخصص خالل السنة

 
 :كما يلي الحركة في مخصص ضريبة الدخل للسنة كانت

 

 م2017    
 لاير سعــودي

 )باآلالف( 
 

 م2016   
 لاير سعــودي

 )باآلالف( 
 

 867,805  866.816  حقوق المساهمين

 262,146  511.219  أخرىمخصصات وتعديالت 

 (1,196,153) (1.359.274) لموجودات طويلة األجلالقيمة الدفترية 

  18.761 (66,202) 

 ــ       63.456  حصة المساهمين السعوديين من الدخل المعدل للسنة

 ــ        82.217  المعدل الوعاء الزكوي

 م2017    
 لاير سعــودي

 )باآلالف( 
 

 م2016   
 لاير سعــودي

 )باآلالف( 
 

 1.684  ــ      يناير 1في 
 ــ      2.055  المحمل للسنة المخصص

 (1.684)  ــ      المدفوع خالل السنة

  ــ      2.055  ديسمبر   31في 

 م2017    
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 م2016   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 205   ــ      يناير 1في 

 ــ     141  المحمل للسنة  المخصص

 (205)  ــ      المدفوع خالل السنة 

 ــ     141  ديسمبر   31في 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 22ــ 
 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2017ديسمبر  31
 

 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل  .12
 
 الزكوي وضعال

مليون لاير  10.36العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ربطاً زكوياً طالبت بموجبه بالتزام إضافي بمبلغ أصدرت الهيئة 
م. تقدمت الشركة باعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية التي أيدت 2008ديسمبر  31سعودي للفترة المنتهية في 

افية عتراض االبتدائية واستأنفت للمرة الثانية لدى اللجنة االستئنقرار لجنة االجزئياً ربط الهيئة. لم توافق الشركة على 
مظالم س لدى ديوان التقدمت الشركة بالتما التي أصدرت قرارها بتأييد لجنة االعتراض االبتدائية ومعالجة الهيئة. 

  ضد قرار اللجنة االستئنافية وأودعت ضماناً بنكياً مقابل االلتزام محل النزاع.
 

مليون لاير  3.85ربطاً زكوياً طالبت بموجبه بالتزام إضافي بمبلغ العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( أصدرت الهيئة 
. تقدمت الشركة باعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية التي أيدت 2009ديسمبر  31المنتهية في  للسنةسعودي 
الشركة لدى لجنة االستئناف على قرار لجنة االعتراض االبتدائية واودعت ضماناً بنكياً مقابل  الهيئة. استأنفت معالجة

  ربط الهيئة. 
 

ً زكوي اً أصدرت الهيئة ربط  31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  9.36طالبت بموجبه بالتزام إضافي بمبلغ  ا
 هيئة.تقدمت الشركة باعتراض على الربط لدى الم. 2010ديسمبر 

 
 أعاله. االعتراضاتبخصوص  لصالحهاكون يس القرارالشركة أن  إدارةتتوقع 

 
وهي حاليا بانتظار م 2016 حتىم 2011 ديسمبر 31المنتهية في  قدمت الشركة اقراراتها الزكوية والضريبية للسنوات

 مراجعة الهيئة لهذه االقرارات.
 

 رأس المال. 13
 

للسهم  لاير سعودي 10قيمة بسهماً  81.320.293 من سعودي لاير 813.202.930 البالغ الشركة مالرأس يتكون
  .نفس الشيء(: م2016)
 

 رباحاألتوزيعات . 14
 

 18.44م: 2016مليون لاير سعودي ) 19.69م، قامت المجموعة بدفع صافي توزيعات أرباح بمبلغ 2017خالل سنة 
كما  مليون لاير سعودي 20.3توزيعات األرباح المستحقة الدفع بمبلغ مليون لاير سعودي( الى المساهمين من اجمالي 

مليون لاير سعودي خالل  0.61. سيتم دفع المبلغ المتبقي خصم الزكاة وضريبة الدخل م بعد2016ديسمبر  31في 
 وقت قريب. 

 
لاير سعودي للسهم  0.50رباح قدرها أتوزيعات  دارةإلمجلس ا اقترحم، 2016ديسمبر  31المنتهية في خالل السنة 

يمثل الذي  قبل اقتطاع الزكاة وضريبة الدخل مليون لاير سعودي 40.66جمالي إبمبلغ  م2015للسنة المالية  الواحد
تاريخ ب المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية قبل تمت الموافقة على توزيعات االرباح من. مال الشركةسأمن ر 5%

م، قامت الشركة بدفع صافي 2016سنة الخالل  .جلس اإلدارة في اتخاذ قرار التوزيعوتم تفويض م م2016مايو  15
لى المساهمين من اجمالي مليون لاير سعودي( إ 18.44م: 2016مليون لاير سعودي ) 18.44توزيعات أرباح بمبلغ 

بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل المستحقة من  مليون لاير سعودي 40.66توزيعات األرباح المستحقة الدفع بمبلغ 
 مليون لاير سعودي.  1.89المساهمين بمبلغ 

 
 نظاميالحتياطي اال. 15

 
سنة إلى االحتياطي في كل  من صافي دخلها على األقل %10 تحويل يجب على الشركة، وفقا ألحكام نظام الشركات

 .(المرحلة)بعد خصم الخسائر  النظامي
 

اجتماع الجمعية  من خاللالمجموعة م قامت 2016مايو  في الذي دخل حيز التنفيذالشركات الجديد  وبناًء على نظام
تياطي االح حيث تم تعديل متطلبلشركة ل النظام األساسيم بتعديل واعتماد 2016ديسمبر  25في  ةالعمومية غير العادي

 تياطي غير متاح للتوزيع.علماً بان االح ،من رأسمال الشركة المدفوع %30لى إ %50النظامي من 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 23ــ 
 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2017ديسمبر  31
 

 إيرادات أتعاب . 16
 م2017    

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 م2016  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 ــ      1.100  أتعاب استشارية 
 51,405 52.648  وحفظ واكتتاب إدارةأتعاب 

  53.748 51,405 

 
 مصروفات بيع وتسويق . 17
 م2017    

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 م2016  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 5.615 4.486  ومنافعرواتب 
 ــ     2.002  حوافز 

 594 (742) (5 اإليضاح) صافي )استردادات( مخصص للسنة
 1.564 928  أخرى

  6.674 7,773 

 
 وإداريةعمومية  مصروفات. 18
 
 

 م2017   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 م2016  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 64,801  58.690  نافع رواتب وم
 19,138 11.336  أتعاب قانونية واستشارية 

 4,598 3.651  اتصاالت 
 3,353 2.543  سفر ألغراض العمل

 2,906 3.116  استهالك 
 1,736 1.716  إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني

 1,157 462  لوازم مكتبية 
 558 536  خدمات عامة 

 329 327  تأمين
 4,043 3.154  أخرى

  85.531 102,619 

 
 ربحية السهم. 19
 
الدخل  يصافعلى من العمليات المستمرة  الدخلصافي لى إمن العمليات المستمرة استناداً  لسهما ربحية تم احتسابي

  .(13 اإليضاح) السنةالمصدرة خالل المتوسط المرجح لعدد األسهم  مقسوما على
 
 لذي يتضمنا الدخلصافي استناداً إلى  المتوقفة لسنة المقارنةالعمليات للسنة بما في ذلك السهم  ربحيةتم احتساب ي

  (.13)اإليضاح  المصدرة خالل السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم  علىمقسوماً  المتوقفةالعمليات 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 24ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2017ديسمبر  31
 

 المتوقفة والعمليات للتوزيع بها محتفظ موجودات. 20
 

 (نابلس) الشركة التابعة لها سنابل لالستثمار تصفيةالشركة األم  قررت، م2016 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل
 م.2016 ديسمبر 15 تاريخ من اختياريا

 
ة بعد تحمل المصروفات القانوني شركة سنابل لالستثمارتحويل صافي موجودات  تمم، 2017سنة الالتصفية خالل  أثناء

 بقيمتها الدفترية. الشركة األم لاير سعودي إلى  ألف 60بمبلغ 
 

 المخاطر  إدارة. 21
 

تحديد وقياس ومراقبة مستمرة المجموعة ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية متأصلة في أنشطة  المخاطر
 ةللمجموع المخاطر هي في غاية األهمية إدارةإن عملية  .أخرى رقابيةوضوابط  المخاطر لحدودتخضع  التي للمخاطر

فيما لها المجموعة تعرض المخاطر التي تلضمان استمرار ربحية المجموعة وكل فرد في المجموعة مسئول عن 
 العمولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق أسعارإن المجموعة معرضة لمخاطر  .يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها

 .ومخاطر السيولة
 

 العمولة  أسعارمخاطر 
و ة ألنقدية المستقبليالتدفقات اعلى  العمولة الخاصةمن احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار  العمولةتنشأ مخاطر أسعار 

ذلك،  عمغالبية موجودات ومطلوبات المجموعة يترتب عليها عمولة بمعدالت ثابتة.  إن .المالية لألدواتالقيمة العادلة 
لمجموعة ا يعرض مما متغير بسعرخالل السنة ويترتب عليه عمولة  الشريعة مع متوافق تمويل علىالمجموعة  حصلت

 النقدية.  التدفقاتإلى مخاطر أسعار 
 

 إلىعلى سعر العمولة المطبق، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، قد يؤدي  %0.25إن تغيراً بنسبة  بالتالي،
 م.  2017 لسنة سعودي لاير مليون0.375 بمبلغ( أقل/ بر)أك ربح
 

 االئتمانمخاطر 
سارة خ اآلخرف والتسبب في تكبد الطر بالتزام مامالية في الوفاء  أداة ف فيطر إخفاق هي مخاطرمخاطر االئتمان 

  .مالية
 

دينة والمستحق من جهات والذمم الم وودائع المرابحة اطر االئتمان على أرصدتها لدى البنوكالمجموعة معرضة لمخ
مع  التعامل وتحديدالئتمان ا مخاطرتعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة  .ذات عالقة

مالية وفيما يتعلق بجميع فئات الموجودات ال .ة الجهات التي يتم التعامل معهاءوالقيام باستمرار بتقييم مالجهات معينة 
التي تحتفظ بها المجموعة فإن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما تم اإلفصاح عنها في قائمة 

 .الموحدة المركز المالي
 

 مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة هي مخاطرة مواجهة منشأة ما صعوبة في توفير األموال لمقابلة التزاماتها المرتبطة بالمطلوبات 

  .المالية
 
على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال  دارةتم مراقبة احتياجات السيولة بصورة منتظمة وتعمل اإلت

يستحق م 2016ديسمبر  31وم 2017ديسمبر  31في كما  القائمة لمجموعةا لدى جميع المطلوبات المالية إن. نشوئها
 جلألا طويلة المرابحة عقودباستثناء بعض  الموحدة اً من تاريخ قائمة المركز الماليشهر اثني عشرخالل  سدادها
 قائمة تاريخ من شهراً  12 من أكثر استحقاق تاريخ لها والتي الشريعة مع المتوافق التمويل من جلألا طويل والجزء
اللتزامات و اأالمطلوبات بللوفاء  كافيةللمجموعة موجودات سائلة  نإف المالي التقرير. وكما في تاريخ المالي المركز

 استحقاقها. حال
 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 25ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2017ديسمبر  31
 

 إدارة المخاطر )تتمة(. 21
 

 مخاطر السوق 
الفائدة وأسعار األسهم على دخل المجموعة أو  وأسعارمخاطر السوق هي مخاطر تأثير التقلبات في أسعار السوق 

 اوالحد منه التعرض لمخاطر السوق إدارةمخاطر السوق هو  إدارةإن الغرض من  .من األدوات المالية حصصهاقيمة 
 .مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق أقصى عائد من المخاطر حدودضمن  اواالبقاء عليه

 
 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

 في الخارج واستثمارات أخرى مدارةوصناديق  المجموعةمن  مدارة وشركات صناديق
 واستثمارات أخرى الخارج فيوصناديق تدار  المجموعةتدار من قبل وشركات في صناديق  اً لدى المجموعة استثمار

مليون  1.267.63 ومبلغسعودي  لاير مليون 1.330.41 بمبلغم 2016 ديسمبر 31وم 2017ديسمبر  31كما في 
تتم مراقبة مخاطر السوق على . للمتاجرةمحتفظ بها هذه االستثمارات على أنها  تصنف ،التواليلاير سعودي على 

 أصولقيمة  ي( في صاف%10: م2016) %10بنسبة  إن تغيراً  .كل استثمار على حدةهذه االستثمارات على أساس 
مليون لاير  126.76م: 2016) سعودي لاير مليون 133.04 بمبلغدخل الصافي  من ينقص أويزيد قد الصندوق 

 .(6 اإليضاح) (سعودي
 

 مخاطر أسعار األسهم
مة األسهم وقي اتفي مستوى مؤشر للتقلباتمخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة 

 ألن ال يتم تداول أي من استثماراتها.  نظراً  األسهم أسعار لمخاطر معرضة غير المجموعة .كل سهم على حدة
 

 مخاطر العملة
وعة تتم معامالت المجم بات أسعار صرف العمالت األجنبية.تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقل هي مخاطر مخاطر العملة

وعليه فان المجموعة غير معرضة لمخاطر  األمريكي،والدينار البحريني والدوالر  باللاير السعودي يرئيس بشكل
 سعار صرف اللاير السعودي والدينار البحريني ثابتة مقابل الدوالر االمريكي.أ .كبيرة صرف عمالت أجنبية

 
 ومعدل كفاية رأس المال التنظيميةمتطلبات رأس المال . 22
 

اية لحم هيئة السوق المالية من المقررةااللتزام بمتطلبات رأس المال  فيرأس المال  إدارةمن  المجموعةأهداف تتمثل 
 وللحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية.على االستمرار في مزاولة عملها  المجموعةقدرة 

 
)"القواعد"( طبقا  جديدةقدمت هيئة السوق المالية قواعد احترازية ، م2013ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

ن الشخص المفوض أتنص القواعد ب .م30/12/2012هـ الموافق 17/2/1434بتاريخ  2012ــ  40 ــ1لقرارها رقم 
تتوافق مع ما ال يقل عن مجموع متطلبات راس المال كما هو مبين في بشكل مستمر يمتلك قاعدة رأسمالية يجب أن 

 .زء الثالث من القواعد االحترازيةالج
  



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 26ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2017ديسمبر  31
 

 )تتمة( متطلبات رأس المال التنظيمية ومعدل كفاية رأس المال. 22
 

 وقاعدة رأس المال: متطلبات رأس المال منفيما يلي تفاصيل الحد األدنى 
 

 م2017   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 م2016  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

   قاعدة رأس المال
 880,642 939.590 1معيار رأس المال 
 ــ      ــ      2معيار رأس المال 

 880,642 939.590 مجموع قاعدة رأس المال

   
   الحد األدنى من متطلبات رأس المال

 682,571 864.203 مخاطر االئتمان
 101 255 مخاطر السوق

 34,051 31.584 مخاطر التشغيل

 716,723 896.042 مجموع الحد األدنى من رأس المال المطلوب

   
   معدل كفاية رأس المال

 1.23 1.05 إجمالي معدل رأس المال "وقت"
 163,919 43.548 الفائض من رأس المال

 
 معلومات القطاعات . 23

 
 علقةالمتقطاعات األعمال تحديد على  المجموعة إدارةالتقارير المالية الداخلية للمجموعة فقد وافق مجلس تمشياً مع 

 .تجاريةيتم التصريح عن المعامالت بين قطاعات األعمال على أسس  .بأنشطة المجموعة
 

طرق من خالل أمثل اللمساعدة العمالء في تحقيق أهدافهم  وهيكلتها وتنفيذها وتطويرها الحلول بوضعالمجموعة  تقوم
 تشمل المجموعة قطاعات االعمال الرئيسية التالية: .أو تخصيص رأس المال للحصول على

 
 رأس المال إدارة

معامالت مربحة  تأسيسهدف إلى للمجموعة وي الموحدة إمكانيات قائمة المركز الماليرأس المال  إدارةيستخدم قطاع 
عن طريق االستثمار المشترك مع عمالء  أوفي منتجات مؤسسات مالية أخرى  المباشر سواء عن طريق االستثمار

 .مشتركةالصناديق الو/ أو ات المجموعة في منتج إمكانيات كبيرةذوي 
 

 األصول إدارة
ً الموجودات فرص إدارةقطاع  يتيح ومتنامية لصناديق عامة وخاصة في مجاالت  ةاستثمارية من خالل محفظة كبير ا

ل جودات حلوالمو إدارةويقدم قطاع  .الصناديق االختيارية والمحافظ إدارةويقدم القطاع  .مالال العقارات وأسواق رأس
 .من خالل صناديق مشتركة الكبيرة للمؤسسات واألشخاص من أصحاب األموال اتستثمارا إدارة

 
 رى ــأخ

 .خدمات المشورة والترتيب واالكتتاب والتأسيستتضمن الخدمات األخرى 
 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 27ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م2017ديسمبر  31
 

 )تتمة(معلومات القطاعات . 23
 
 :عمال والقطاع الجغرافيألحسب قطاع االتشغيل وصافي إيرادات  للمجموعةيما يلي إيرادات التشغيل ف
 

 األعمال اتقطاع

  

 
على  تحدةالماإلمارات العربية العربية السعودية و وشركتها التابعة في المملكةبير المالية عمليات شركة الختنفذ 

 التوالي.
 

 ةالجغرافي اتالقطاع

 

 
 المالية لألدواتالقيم العادلة . 24

 
م على في معاملة تت إراداتهماملء بعلمهما و سداد التزام بين طرفين أو أصلالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة 

ا واستثمارات محتفظ بهوذمم مدينة  وأرصدة لدى البنوك من النقد للمجموعةتتكون الموجودات المالية  .تجارية أسس
 تاوالمستحق لجه وعقود مرابحة ذمم دائنةتكون المطلوبات المالية من تو اجرة والمستحق من جهات ذات عالقةللمت

ً الية ال تختلف القيم العادلة لألدوات الم .ذات عالقة  .جوهرياً عن قيمها الدفترية اختالفا
 

 ألصولامن صافي قيمة  المجموعةالتي تديرها والشركات صناديق التم الحصول على القيمة العادلة لالستثمارات في 
مدراء  قدمهاالتي ياألصل و صافي قيمة أوالشركات التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية المراجعة لتلك الصناديق 

عادلة قيمة الال فإنوالشركات  الصناديق العقاريةوفيما يتعلق ب و معامالت مبيعات جديدة.أالخارج  فيق اديالصن
لمذكرة لين وفقاً تقالمس التثمينالتقييم األقل المقدم من اثنين من خبراء  تستند إلى ليهاالمشار إ لالستثمارات العقارية

 .والشركات تلك الصناديقب ةالخاص الطرح

 رأس المال  إدارة 
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
 

  األصول إدارة
 سعــودي لاير

 )باآلالف(
 

 أخرى 
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 المجموع
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

     م2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 187.479  3.468  60.230 123.781 دخل التشغيل مجموع 

 61.144  (63.279) 36.735 87.688 صافي دخل التشغيل 

     م2016ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 207.334  235  57.430 149.669 دخل التشغيل مجموع 

 (160) (160) ــ      ــ      دخل من عمليات متوقفة
 71.132  (77.645) 27.620 121.157 صافي دخل التشغيل 

المملكة العربية  
 السعودية 

 
 لاير سعــودي

 )باآلالف(

 مملكة البحرين
 (متوقفة)عمليات 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

العربية  اإلمارات
 المتحدة 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 
 المجموع

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 
     م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 187.479 ــ      ــ      187.479 دخل التشغيل مجموع 
 61.144 (130) ــ      61.274 صافي دخل التشغيل 

     م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 207,334 ــ      ــ     207.334 دخل التشغيل مجموع 

 71,132 ــ      (160) 71.292 صافي دخل التشغيل 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 28ــ 
 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2017ديسمبر  31
 

  أمانةالموجودات المحتفظ بها بصفة . 25
 

ا لم يتم لذ أمانةونظراً ألن المجموعة تحتفظ بهذه الموجودات بصفة  .تحتفظ المجموعة بموجودات بالنيابة عن عمالئها
بموجودات  م2017ديسمبر  31تحتفظ المجموعة كما في  .إدراج هذه الموجودات في قائمة المركز المالي الموحدة

بالنيابة عن ولمصلحة  سعودي(مليون لاير  3,159 م:2016لاير سعودي )مليون  3.444بمبلغ  إدارةبموجب اتفاقية 
 .عمالئها

 
مين أ التي تديرها شركة الخبير المالية من قبلوالشركات لمتعلقة بالصناديق ايحتفظ بالملكية القانونية للموجودات 

ونظراً ألن حصة ملكية شركة  .نيابةً عن الصناديق والشركات ذات األغراض الخاصة األدواتالحفظ خالل بعض 
، لذا فإن المعلومات المالية والحصة في أمانةذات األغراض الخاصة يحتفظ بها بصفة  األدواتالخبير المالية في هذه 

 .في هذه القوائم المالية الموحدة لم يتم إدراجها الصناديق والشركات التي تديرها المجموعةنتائج هذه 
 

 محتملةوالتزامات ارتباطات رأسمالية . 26
 
 دارةإالعادية. تتوقع  هاعمالأدورة  ضمنالشركة األم ضد  ثالثةف اطرأمن قبل  النظامية تم تقديم بعض المطالبات ( أ

 .ن تكون نتيجة هذه المطالبات لصالحهاأالمجموعة 
 

لدى  (لاير سعوديمليون  14.208م: 2016مليون لاير سعودي ) 14.208بمبلغ بهامش نقدي  المجموعةتحتفظ  ب(
 (.12و 5 اناإليضاح) الهيئة العامة للزكاة والدخللية مقابل ضمان تم اصداره لصالح ححد البنوك المأ

 
مليون لاير  15.9م: 2016مليون لاير سعودي ) 10.2بمبلغ  مصروفات رأسمالية مستقبلية دارةإلج( اعتمد مجلس ا

 تحت التنفيذ. واإلنشاءات فيما يتعلق بالتحسينات على العقارات المستأجرة (سعودي
 

م: 2016مليون لاير سعودي ) 120 نيابة عن جهة ذات عالقة مقابل مبلغ قائم تجاري ضمانالشركة األم د( أصدرت 
سداد هذا المبلغ  يستحقمتبادالً للشركة االم. تجارياً أصدرت جهة ذات عالقة ضماناً  (.مليون لاير سعودي 120

 م.2020ديسمبر  31بواسطة جهة ذات عالقة معنية في 
 

سعودي.  لايرمليون  300استثمارات في صندوق نيابة عن جهة ذات عالقة بمبلغ  منوحدات الشركة األم هـ( رهنت 
 موجودات بشكل متبادل لقيمة مماثلة لدى الشركة االم. رهنت جهة ذات عالقة 

  
 تشغيلي اليجار االعقود . 27
 

يجار مستقبلية بموجب عقود التشغيل المستحقة إالحد األدنى من عقود بلدى المجموعة دفعات  كان، ديسمبر 31كما في 
 كما يلي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م2017   
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 م2016  
 لاير سعــودي

 )باآلالف(
 

 900 900 واحدة خالل سنة
 4,500 4,500 لى خمس سنواتإمن سنة 

 6,900 6,000 سنواتفوق خمس 

 11,400 12,300 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 29ــ 
 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2017ديسمبر  31
 

 المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات. 28
 

 انخفاض قيمة الذمم المدينة
في حال و .تحصيل كامل المبلغيتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة عندما يصبح من غير المحتمل 

لى تبعا لطول الفترة التي مضت ع على أساس كل مبلغ على حدة إجراء هذا التقديرالمبالغ الكبيرة في حد ذاتها يتم 
ً  المجموعة فإنذلك لإضافة  .استحقاقها  لتحديد مخصص الديون المشكوك في قانونية مشورة في االعتبار تأخذ أيضا
تكوين ل ال الحاجةوفي ح .موعة برفعهاالقضائية التي تقوم المج والتي تتعلق بالدعاويلمبالغ الكبيرة في حال اتحصيلها 

 .كبراألمخصص الفإن المجموعة تقوم بتسجيل  قانونيةعلى مشورة  مخصص أكبر بناءً 
 

بعاً لطول تكوين المخصص توأما المبالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها 
 .ترة التي مضت على موعد استحقاقهاالف
 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.84مبلغ  الموحدة ما في تاريخ قائمة المركز الماليك، بلغ إجمالي الذمم المدينة
مليون لاير سعودي  2.89مبلغ  وبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (مليون لاير سعودي 6.34م: 2016

المستقبلية ت الفترا أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعلياً في .(مليون لاير سعودي 6.03م: 2016ديسمبر  31)
 .لتلك الفترات ةالموحد يدرج في قائمة الدخلالمتوقعة  والمبالغ

 
 القيمة العادلة لالستثمارات غير متداولة

قوم ت لمجموعة بالقيمة العادلة. وفي حال عدم توافر القيم العادلة المتداولة،ل المتاجرةيتم تسجيل جميع استثمارات 
استخدام ب المجموعةفي معظم الحاالت تقوم  باستخدام معيار وطريقة تقييم متوافقة للتأكد من القيم العادلة. دارةإلا

ن يتم أناديق المستثمر فيها كقيمة عادلة لتلك االستثمارات. من الممكن موال الصأمن المدرجة  الموجوداتصافي قيمة 
كافية في حال عدم توافر المعلومات الوفضل تقدير للقيمة العادلة. أ ىللحصول عل الموجوداتصافي قيمة  ىالتعديل عل
بار عمليات مع األخذ في االعت دارةإلا لدىفضل التقديرات أ ىعل ، يتم التقييم بناءً الموجوداتصافي قيمة  ىعل للحصول
 للقيمة العادلة. أخرى مالئمةو أي مؤشرات أالمعلومات المالية المتاحة، أو ، األخيرة البيع أو معامالتالشراء 

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض احتساب االستهالك. يحدد هذا  إدارةتقوم 
لقيمة المتبقية ا . تقوم المجموعة بمراجعةالطبيعيالتقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل واالستهالك 

ختلف بأن األعمار االنتاجية ت دارةك المستقبلي في حال اعتقاد اإلاالستهال مخصصاألعمار االنتاجية سنوياً وتعديل و
 عن التقديرات السابقة.

 
 كيان االستثمار

 :في االعتبار الشركة ما يلي تأخذككيان لالستثمار،  المجموعةفي تحديد وضع 
 
لتي تديرها اوالشركات االستثمار لعدد من المستثمرين فيما يتعلق باالستثمار في الصناديق  إدارةتقديم خدمات  .أ

 .المجموعة
 علىرأس المال واألرباح الناتجة عن االستثمارات والتي في المقابل يتم توزيعها مكاسب  المجموعةتحقق  .ب

 المستثمرين الحاليين والمحتملين.
لمالية ا بتقييم أداء استثماراتها على أساس القيمة العادلة وفقا للسياسات الواردة في هذه القوائم المجموعةتقوم  .ج

 الموحدة.
 

ن المجموعة تستوفي تعريف كيان االستثمار. سيتم إعادة تقييم هذه النتيجة على أساس ألى إ دارةإلتوصل مجلس ا
 . المعاييرذا تحقق أي من إ سنوي،

 
 االستمرارية مبدأ

ة أعدت هذه القوائم المالي بالتالي،. االستمرارية مبدأ وفق اعمالها في باالستمرار الشركة قدرة حول شكوك توجد ال
 الموحدة وفقا لمبدأ االستمرارية. 
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